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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Selecţia publică de 

proiecte în 

domeniul protecţiei 

persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 

2021 

 

NOU! 

Prevenirea 
instituționalizării 
prin înființarea 
și/sau 
diversificarea de 
servicii sociale 
acordate care să 
răspundă nevoilor 
specifice ale 
persoanelor cu 
dizabilități. 

ONG-uri cu activitate în 
domeniul protecţiei 
persoanelor cu dizabilităţi 
 
Proiectele pot fi realizate în 
nume propriu sau în 
parteneriat cu alți furnizori de 
servicii sociale publici sau 
privați, acreditați în condițiile 
legii 

• Înființarea de servicii sociale de tip centre de 
zi, centre respiro, servicii de asistență și 
suport, corespunzătoare nevoilor individuale 
ale persoanelor cu dizabilități; 

• Dezvoltarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro, servicii de asistență și 
suport, corespunzătoare nevoilor individuale 
ale persoanelor cu dizabilități. 

Suma 
maximă 
acordată de 
Autoritatea 
finanţatoare: 

Proiect tip I – 
Înființare 
centru de zi: 
225.000 lei 

Proiect tip II – 
Înființare 
centru 
respiro: 
200.000 lei  

Proiect tip III 
– Înființare 
servicii de 
asistență și 
suport: 
100.000 lei  

Proiect tip IV 
– Dezvoltare 
centru de zi: 
140.000 lei  
 
Proiect tip V 
– Dezvoltare 
centru 
respiro: 
140.000 lei 

- 23 august 
2021, ora 
12:00 

http://andpdca

.gov.ro/w/proi

ecte-andpdca-

dizabilitate-

2021/?fbclid=I

wAR1fM4grjF

eqQhfmP_j53

ZD3hmyRHQ

V_g8hreN8fn3

5Z0_Si66_bj3

b1XyU 

 

http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste
in și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 
prin Programul RO-
CULTURA 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014- 
2021) 
 
 
NOU! 
 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 

Instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.); 
Instituție publică a cărei 
activitate principală constă în 
promovarea culturii rome 
și/sau a incluziunii 
persoanelor de etnie romă; 
Instituție de educație și/sau 
de cercetare de drept public 
sau de drept privat; 
Organizație 
neguvernamentală 
societate SAU societate 
cooperativă 

• Proiectele selectate vor contribui la 
capacitarea (empowerment) persoanelor de 
etnie romă și la consolidarea identității 
culturale a acestora (limbă, obiceiuri, 
moștenire etc.) prin inițiative culturale 
contemporane care promovează/ valorifică 
cultura romă. 
 

• Acestea pot include promovarea culturii 
rome în arta și cultura contemporană, 
precum și creșterea gradului de 
conștientizare și îmbunătățirea recepției 
culturii rome în societate. 

Între 50.000 
și 200.000 
euro 

0% 20 
septembrie 
2021, ora 
16:00 

https://www.ro
-
cultura.ro/apel
uri/acces-la-
cultura/apel-
23 
 

EIT 
Manufacturi
ng & 
Uniunea 
Europeană 

SME Transform 

 

 

NOU! 

Sprijinirea 
întreprinderilor 
mici și mijlocii 
care urmăresc să 
își digitalizeze 
procesele de 
producție din 
cadrul firmei. 

IMM-uri cu sediu în orice țară 
din cadrul Horizon Europe și 
cu o prezență industrială sau 
comercială semnificativă 
(20%) în alte state din 
Horizon Europe 

• Sprijin în timpul conceptualizării proiectului 
și pe perioada implementării; 

• Atragerea unor furnizori de tehnologie 
potriviți afacerii; 

• Facilitarea generală a proiectului; 

• Acces la rețeaua europeană de clienți, 
parteneri și instituții din UE; 

• Brand awareness și vizibilitate în piață. 

Maxim 
150.000 de 
euro 

- 30 
septembrie 
2021 

http://business

creation.eitma

nufacturing.eu

/transform/ 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
http://businesscreation.eitmanufacturing.eu/transform/
http://businesscreation.eitmanufacturing.eu/transform/
http://businesscreation.eitmanufacturing.eu/transform/
http://businesscreation.eitmanufacturing.eu/transform/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități rurale, 
de coastă și urbane 

rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și verzi) 
 
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-01 - Grasping 
rural diversity and 
strengthening 
evidence for 
tailored policies 
enhancing the 
contribution of 
rural communities 
to ecological, 
digital and social 
transitions 
/Abordarea 
diversitatii rurale 
si consolidarea 
policilor ce 
sporesc 
contribuția 
comunităților 
rurale la tranziția 
ecologică, digitală 
și socială  
 
Tip actiune: RIA 
(cercetare si 
inovare) 

Parteneriate si colaborari 
intre instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații 
 
Este posibilă implicarea 
JRC (Centru Comun de 
Cercetare a CE) 

Abordări in acord cu viziunea pe termen lung a 
Comisiei Europene pentru zonele rurale: pentru 
zone rurale ale UE mai puternice, conectate, 
reziliente și prospere. Proiectele vor avea in 
vedere dezvoltarea unor soluții inovatoare ce 
contribuie întelegerea diversitatii rurale si 
consolidarea policilor ce sporesc contribuția 
comunităților rurale la tranziția ecologică, digitală 
și socială (explorarea ruralității, prin metode 
multidimensionale, dezvoltarea conceptului de 
zone rurale funcționale, dezvoltarea de metode și 
instrumente de colectare de date, soluții 
inovatoare ce contribuie la îmbunătățirea 
politicilor, strategiilor și cadrelor programatice de 
la nivel local, national, european ce vizeaza 
comunitțile rurale etc.).  
 

 

Între 
7.000.000 și 
7.500.000 
euro/proiect 
 
Buget total: 
15 mil. Euro 
 
numar 
estimat 
proiecte 
finantate:2 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-01 
 
Prezentare 
apel 
InfoDays2021
:https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-6-
resilient 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități rurale, 
de coastă și urbane 

rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și verzi) 
 
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-02 - Expertise 
and training 
centre on rural 
innovation/ Centru 
de experitza si 
formare în materie 
de inovare rurală 

Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Parteneriate si colaborari 
intre instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații 
 

Consolidarea capacităților în materie de inovare 
rurală in acord cu Pactul Ecologic European și in 
cu viziunea pe termen lung a Comisiei Europene 
pentru zonele rurale. 
 
Tipuri de acțiuni vizate: 

• Consolidarea capacitității comunităților 
rurale și a actorilor implicați prin 
valorificarea rezultatelor proiectelor 
anterioare ce vizau dezvoltarea unor 
instrumente practice, cu accent pe inovare 
socială, pentru implementarea strategiilor 
si a foilor de parcurs in diferite domenii 
precum: energie, schimbari climatice, 
mobilitate, mediu, educatie etc. și care 
vizau abordări de tip smart village 

• Exploatarea rezultatelor proiectelor Orizont 
(nu mai vechi de 5 ani) din domeniul 
inovării rurale și capitalizarea schimburilor 
de experienţă  

• Dezvoltarea de modele de business pentru 
dezoltarea de centre/hub-uri de expertiză 
și formare în inovare rurală 

• Promovarea dialogului international în 
domeniul inovării rurale. 

Buget total: 
5.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui proiect. 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-02 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban 

communities/ 

Comunități rurale, 

de coastă și urbane 

rezistente, 

incluzive, 

sănătoase și verzi) 

 

NOU! 

 

Apel HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES-

01 -03 – Smart 

XG, last-mile and 

edge solutions 

for remote 

farming, forestry 

and rural areas 

/Solutii smart 

XG, de ultimă oră 

pentru 

agricultură 

silvicultură și 

zone rurale 

 

Tip actiune - RIA 

(cercetare si 

inovare) 

 

 

Parteneriate si colaborari 
intre instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații 
 

Activitati specifice ce contribuie la dezvoltarea 
unor soluții XG smart, de ultima generatie prin:  

• Analiza efectelor socio-economice si de 
mediu a utilizarii 3G/4G/5G si a 
optiunilor existente pentru 
implementarea acestora. 

• Dezvoltarea unor solutii innovative, 
eficiente din punct de vedere al 
costurilor si al Mediului, bazate pe 
nevoile comunitatilor  

• Cresterea competitivității și durabilității 
sociale și de mediu a sectoarelor 
agricole și forestiere și a zonelor rurale 
prin soluții inovatoare 5G 

• Dezvoltarea unor instrumente pentru 
facilitarea luării deciziilor, în special 
pentru municipalități, fermieri, 
silvicultori și asociațiile acestora si 
selectarea celor mai bune solutii de 
conectivitate la internet, luând în 
considerare aspectele tehnice, 
economice și de mediu. 

• Cresterea eficientei energetice și 
atenuarea efectelor asupra climei prin 
analiza și dezvoltarea celor mai 
eficiente opțiuni de conectivitate 
 

Proiectele trebuie să vizeze mai multe 
sectoare 

Buget total: 
10.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea a 2 
proiecte 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-03 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban 

communities/ 

Comunități rurale, 

de coastă și urbane 

rezistente, 

incluzive, 

sănătoase și verzi) 

 

 

NOU! 

 

HORIZON-CL6-

2021-

COMMUNITIES-

01-05 Integrated 

urban food 

system policies 

– how cities and 

towns can 

transform food 

systems for co-

benefits /Politici 

urbane integrate 

privind sistemul 

alimentar - 

modul în care 

orașele pot 

transforma 

sistemele 

alimentare  

Tip de actiune: 
IA (actiuni de 
inovare) 

Parteneriate si colaborari 
intre instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații 
 

 

Acțiunea vizează abordări multi și 
transdiciplinare.  
 
Propunerile eligibile trebuie sa vizeze cel putin 5 
orașe care nu au politici integrate ale sistemelor 
alimentare si sa abordeze urmatoarele 
nivele/aspecte:   

• întelegere - cartografierea sistemelor, 
politicilor și acțiunilor alimentare locale, cu 
un accent special pe evaluarea lanțurilor 
scurte de aprovizionare și a mediilor 
alimentare urbane precum și pe 
dezvoltarea de indicatori locali și cadre de 
monitorizare 

• guvernanță - dezvoltarea și evaluarea 
proceselor de guvernanță și a sistemelor 
alimentare inovatoare, acțiuni de elaborare 
și implementare a politicilor integrate 

•  învățare reciprocă: întărirea sau crearea 
unor rețele de orașe pentru a promova 
schimburile de bune practici și cunoștințe. 

 

Buget total 
12.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

30%, cu 
exceptia 
ONG (0%) 

6 octombrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-05 

Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități rurale, 
de coastă și urbane 

rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și verzi) 
 
 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-06 Inside and 
outside: 
educational 
innovation with 
nature-based 
solutions 
/Sprijinirea 
inovației în 
educație prin 
intermediul 
soluțiilor bazate 
pe natură  
 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 
 

Rețele de colaborare pan-
europene, parteneriate si 
colaborari intre instituții de 
cercetare, universități, ONG / 
ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații, 
! Se au în vedere colaborări 
cu JRC (Centru Comun de 
Cercetare) 
 

Această acțiune are în vedere sprijinirea inovației 
în educație prin intermediul soluțiilor bazate pe 
natură (SBN). Sunt eligibile activități ce contribuie 
la dezvoltarea unor soluții verzi, bazate pe 
inovare socială, pentru creșterea reziliențeii și a 
sustenabilității orașelor și a comunităților, 
dezvoltarea rezilienței fizice și mentale - potențial 
educațional ridicat. Acest tip de soluții facilitează 
tranziția către orașe și teritorii mai durabile și 
contribuie la la construirea rezilienței acestora. 
Acțiunile avute în vedere sunt complementare cu 
cele din Clusterul 2, trebuie să fie în sinergie cu 
proiectele de cercetare din domeniul SBN și pot 
viza rețele educaționale multidisciplinare, pane-
europene formate din specialiști, cercetători, 
autorități publice, multiplicatori, reprezentanți ai 
societății civile ce contribuie la dezvoltarea unor 
metode de conștientizare cu privire la soluțiile 
inovative bazate pe natură către scoli (primar, 
secundar, vocațional și/sau centre de formare și 
centre universitare (de exemplu, arhitectură și 
inginerie). Propunerile vor avea în vedere 
creșterea gradului de conștientizare a valorii SBN 
pentru a educa copiii și tinerii într-un mod 
inovator și holistic, dezvoltând competențe, valori 
și printr-o pedagogie activă și antrenantă. 
Acestea vor viza și creșterea gradului de 
conștientizare și de implicare publică pe termen 
lung cu privire la BNS și beneficiile acestora, 
sporind capacitatea cetățenilor de a acționa ca 
actori responsabili și participativi într-o societate 
bazată pe cunoaștere 
Programele și materialele didactice SBN trebuie 
să fie disponibile pe scară largă în întreaga UE, 
iar rezultatele trebuie să fie accesibile pe 
Oppla.eu și Scientix.eu 
 
Exemple de SBN includ acoperișuri verzi și pereți 
verzi; parcuri care pot contribui la îmbunătățirea 
calității aerului și pot oferi cetățenilor oportunități 
de agrement și exerciții; coridoare verzi care 
leagă ariile naturale; grădini urbane etc. 

5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

0% 6 octombrie 
2021 
 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-06 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 
inovativă, 

observații de mediu 
și soluții digitale  

 
 
NOU! 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-
01-08 Improving 
understanding of 
and engagement 

in bio-based 
systems with 
training and 

skills 
development/ 
Îmbunătățirea 
înțelegerii și 
implicării în 

sistemele bazate 
pe biologie, prin 

instruire și 
dezvoltarea 
abilităților 

 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Instituții publice, orașe, 
municipii, alte autorități 
publice locale, organizații 
regionale, ONG / ONP, 
instituții de cercetare, 
universități organizații 
internațională, IMM-uri, 
întreprinderi mari, 

Pot fi depuse abordări în acord cu Pacul Ecologic 
European, Planul de Acțiune al UE pentru 
Economie Circulară și Strategia UE privind 
Bioeconomia ce contribuie la dezvoltarea unor 
modele inovative de guvernare și care au ca 
rezultat o capacitate Abordările vor avea în 
vedere angajamentul social, susținând învățarea 
permanentă și recalificarea, în domeniul 
bioeconomiei. Se are în vedee crearea de 
orientări și programe de formare și mentorat în 
domeniul bioeeconomiei pentru regiuni și 
comunități locale, creșterea gradului de 
conștientizare, înțelegere și implicare a tuturor 
actorilor (în special a părților interesate implicate 
în învățarea adulților, recalificarea și dezvoltarea 
competențelor), cu accent pe co-creare și inovare 
socială, sprijin pentru valorificarea inovativă și 
sustenabilă a potențialullui local, integrarea 
oportunităților create de bioeconomie, 
dezvoltarea de noi modele de afaceri și măsuri 
sociale conexe pentru a permite consumatorilor, 
industriei și autorităților publice să treacă la un 
comportament responsabil, social și de mediu 
etc. Proiectele propuse vor asigura sinergii cu 
acțiunile de cercetare existente (H2020, BBIJU, 
BIOEAST, EIT Knowledge și comunitățile de 
inovare), vor asigura transparență și incluziunea 
tuturor actorilor. 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se estimează 
finanțarea a 
două 
proiecte. 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
governance-
01-08 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 
inovativă, 

observații de mediu 
și soluții digitale  

 
 
 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
GOVERNANCE-
01-09 
Revitalisation of 
European local 
communities 
with innovative 
bio-based 
business models 
and social 
innovation/ 
Revitalizarea 
comunităților 
locale europene 
cu modele de 
afaceri 
inovatoare 
bazate pe bio și 
inovație socială 
 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, 
municipaități, alte tipuri de 
autorități publice, institute de 
cercetare, universități, IMM-
uri, inclusiv start-upuri, 
întreprinderi mari,  

Acțiunea avansează rolul și impactul inovației 
bazate pe bioeconomie pentru a accelera 
tranziția de la o economie liniară bazată pe 
consum, la un sistem bazat pe biologie, eficient 
din punct de vedere al resurselor și circular. În 
cadrul acestei acțiuni pot fi dezvoltate modele de 
guvernanță inovative în ceea ce privește 
revitalizarea comunităților locale (înțelese atât în 
sens teritorial și social), cât și la reducerea 
impactului lor social și asupra mediului. 
Propunerile trebuie să selecteze o gamă de 
servicii bio, relevanta la nivel local și pentru care 
lanțurile valorice pot fi adaptate nevoilor 
comunității; să se concentreze pe modele de 
afaceri noi/îmbunătățite, în acord cu capacități 
locale (materii prime, infrastructură, abilități 
umane etc.), să evalueze / să dezvolte sistemul 
de monitorizare și indicatorii  eficacității și 
robusteții schemelor de guvernanță existente, 
pentru a permite replicarea în toată Europa (de 
exemplu, generarea de venituri pentru toate 
părțile interesate, condițiile de muncă, indicatorii 
de mediu, implicarea socială, parametrii de 
inovare etc.). Propunerile trebuie să analizeze 
provocările existente/potențiale ce contribuie la 
tranziția către un comportament responsabil 
social și ecologic în toate domeniile (de exemplu, 
măsuri de reglementare, inițiative de 
responsabilitate corporativă, educație), asigurând 
incluziunea tuturor actorilor (ONG-urilor, societății 
civile etc.). Proiectele selectate vor asigura 
implicarea tuturor actorilor relevanți (autorități 
publice, IMM-uri, ONG-uri, furnizori de 
cunoștințe). Această implicare se va asigura prin 
intermediul unor comunicări robuste și 
transparente și campanii de conștientizare.  

 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se estimează 
finanțarea a 
două 
proiecte. 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
governance-
01-09 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Înființarea 
grupurilor de 
producători în 
sectorul agricol  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 9.1) 
 
 
 
NOU! 
 

Încurajarea 
înfiinţării şi 
funcţionării 
administrative a 
grupurilor de 
producători în 
sectorul agricol, 
recunoscute în 
conformitate cu 
prevederile 
legislaţiei 
naţionale în 
vigoare. 

Grupurile de producători din 
sectorul agricol, care sunt 
recunoscute oficial de către 
MADR înainte de solicitarea 
sprijinului, dar după 1 
ianuarie 2014, conform 
legislaţiei naţionale în 
vigoare.  
 
 

• adaptarea producției și a produselor 
producătorilor care sunt membri ai acestor 
grupuri la cerințele pieței; 

 

• introducerea în comun a produselor pe 
piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea 
cumpărătorilor en gros; 

 

• stabilirea unor norme comune privind 
informarea asupra producției, acordând o 
atenție deosebită recoltării și disponibilității;  

 

• Alte activități care pot fi desfășurate de către 
grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare. 

Maxim 
100.000 euro/ 
an 

0% 29 octombrie 
2021, ora 
16:00 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_9_1_grupuri_
de_producator
i_in_sectorul_
agricol 
 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Prime de asigurare 
a culturilor, a 
animalelor și a 
plantelor  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 17.1) 
 
 
 
NOU! 

Încurajarea 
fermierilor să 
participe la 
schemele de 
asigurare private 
în vederea 
gestionării 
corespunzătoare 
a riscurilor care le 
pot afecta 
producția agricolă; 
 
Stimularea 
fermierilor pentru 
a beneficia de 
asigurare și 
extinderea sferei 
riscurilor 
asigurabile de 
către societățile 
de asigurare. 

Fermier activ, 
(să încheie cu o societate de 
asigurare un contract de 
asigurare pentru riscuri 
prevăzute de sub-măsură și 
să se angajeze să plătească 
valoarea integrală a primei de 
asigurare în cuantumul și la 
termenele prevăzute în 
contract) 

• În cazul sectorului vegetal, sunt eligibile 
contractele de asigurare încheiate pentru 
culturile aferente sesiunii aflate în derulare. 

• În cazul culturilor duble, sunt eligibile doar 
contractele de asigurare încheiate pentru 
culturile care se regăsesc în IACS/Registrul 
Agricol. 

• În cazul culturilor întoarse, sunt eligibile 
ambele contracte de asigurare încheiate 
pentru culturile care se regăsesc în IACS/ 
Registrul Agricol, dacă există documente 
emise de către instituții abilitate ale statului 
care să ateste că suprafețele respective au 
fost calamitate. 

• În cazul pepinierelor, sunt eligibile 
contractele de asigurare încheiate pentru 
pepinierele pomicole, pepinierele pentru 
portaltoi de viță de vie, precum și pepinierele 
pentru vița de vie pentru struguri de masă. 

• În cazul plantațiilor, sunt eligibile contractele 
de asigurare a producției, cu excepția 
pepinierelor. 

 

Variabilă Minim 30% 31 octombrie 
2021, ora 
16:00 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
17_1_prime_d
e_asigurare_a
_culturilor,_a_
animalelor_si_
a_plantelor 
 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
- CERERE DE 

PROPUNERI 2021 

 

NOU! 

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

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) - Parteneriate la 
scară mică (de mică anvergură) 
 

 

Variabilă Variabilă 3 noiembrie 
2021 

https://www.er
asmusplus.ro/  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Ecosistemele de 

Inovare – Schema 

pilot Women 

TechEU 

Apel  

Elevating the 

scalability potential 

of European 

business (2021) 

(HORIZON-EIE-

2021-SCALEUP-01) 

 

(ORIZONT 

EUROPA) 

 

NOU! 

Sprijinirea 
inovației 
tehnologice 
profunde ca bază 
pentru o 
economie 
modernă, bazată 
pe cunoaștere, 
eficientă din punct 
de vedere al 
resurselor și 
competitivă; 
 
Promovarea 
conducerii 
feminine în 
industria 
tehnologiei 
profunde pentru a 
construi 
ecosisteme de 
inovare mai 
corecte, mai 
incluzive și mai 
prospere în 
Europa. 

Companii deep-tech nou-
înființate, conduse de femei 

Activități necesare pentrudezvoltarea susteanbila 

a afacerii. 

De exemplu: 

• actualizarea modelului de afaceri 

• actualizarea și consolidarea planului de 

afaceri și a strategiei de creștere 

• validarea modelului de afaceri 

• actualizarea planului financiar 

• certificări 

• strategia IP și libertatea de operare 

• plan comercial 

• analiza pieței 

• validarea clienților și evaluarea 

tehnică/clinică 

• găsirea partenerilor și a investitorilor 

etc. 

 

75.000 euro 
(suma 
forfetara) 

0% 10 noiembrie 
2021, ora 
17:00 
Bruxelles 

https://bit.ly/3x

RWXyP 

 

https://bit.ly/3xRWXyP
https://bit.ly/3xRWXyP
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste
in 

Sprijin pentru start-
up-uri 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014-2021) 
 
 
NOU! 

O competitivitate 
sporită pentru 
întreprinderile 
române din 
domeniile 
menționate, sub 
forma creșterii 
cifrei de afaceri și 
a profitului 
operațional net și 
a creării de locuri 
de muncă. 

Microîntreprinderi; 

Întreprinderi mici; 

 

Start-up-urile pot aplica 

împreună cu partenerii.  

Partenerii pot fi entități din 
România sau într-unul dintre 
statele donatoare (Norvegia, 
Islanda sau Liechtenstein). 

Inovare în industria verde 

• Dezvoltare, implementare și investiții în 

tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii 

ecologice 

• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de 

producție mai ecologice” 

Creșterea albastră 

• Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și 

maritim 

• Dezvoltare și investiții în tehnologia bio 

albastră 

• Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere 

ale fundului mării 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 

deșeurile și deșeurile marine 

• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru 

alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea 

TIC 

• Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor 

TIC 

• Dezvoltarea de produse / procese / soluții 

folosind componente TIC 

 

Între 10.000 
și 200.000 
euro 

Minim 15% 18 noiembrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in

novasjonnorg

e.no/en/start-

page/eea-

norway-

grants/Progra

mmes/busines

s-

development/r

omania/startu

promania/ 

 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/startupromania/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 

ERASMUS+ 

- CERERE DE 

PROPUNERI 2021 

 

 

NOU! 

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

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării  

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
tineretului – 5 octombrie 2021 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul educației 
și formării profesionale, al învățământului 
școlar și al educației pentru adulți 

• Programele comune de masterat Erasmus 
Mundus 

• Acreditările Erasmus în EFP, învățământul 
școlar și educația adulților – 19 noiembrie 
2021 
 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici  

• Parteneriate strategice în domeniul tineretului 

• Parteneriate strategice în domeniul educației 
și formării – 3 noiembrie 2021 

• Universitățile europene  

• Alianțele cunoașterii  

• Alianțele competențelor sectoriale 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
tineretului  

• Centre de excelență profesională - 7 
septembrie 2021 

• Academii Erasmus pentru cadrele didactice - 
7 septembrie 2021 

• Alianțe pentru inovare – 7 septembrie 2021 
 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii 
Activitățile Jean Monnet și Sport 

Variabilă Variabilă - https://www.er

asmusplus.ro/ 

 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Investitii Directe în 

Companii Startup 

 

 

 

NOU! 

Asigurarea unei 
surse 
suplimentare de 
capitaluri proprii 
acelor companii 
startup care 
demonstreaza ca 
sunt capabile sa 
deruleze afaceri 
viabile si fezabile 
economic, sa 
exploateze o 
abordare inovativa 
in afaceri, sa 
furnizeze o certa 
valoare adaugata 
in economie, 
dobandind astfel o 
pozitie superioara 
in ceea ce 
priveste 
competitivitatea in 
mediul de afaceri 
local. 

Programul de Investitii 
Directe se adreseaza atat 
companiilor startup deja 
infiintate (si care nu au deloc 
istoric de functionare) cat si 
celor care se vor infiinta (ca 
urmare a finantarii planului de 
afaceri propus). 

Mix de investitii de tipul Venture Capital + 

Mergers & Acquisitions scalate la nivel de micro-

investitie 

 

Schema de Investitii Directe este implementata 

sub forma unei Facilitati Financiare Competitive 

bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si 

finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri 

propuse de societatile startup (sau de catre 

asociatii/actionarii majoritari ce urmeaza a le 

infiinta), planuri care se constituie in 

afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de 

catre solicitantii finantati in cadrul Schemei. 

 

 

100.000 euro 
/ 200.000 
euro per plan 
de afacere 

0% 31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/investit

ii-directe-

companii-

startup 

 

 

https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-startup
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-startup
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-startup
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-startup
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-startup
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-startup
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Investitii Directe in 

Companii Micro 

 

 

 

NOU! 

Asigurarea unei 
surse 
suplimentare de 
capitaluri proprii 
acelor companii 
micro care 
demonstreaza ca 
sunt capabile sa 
deruleze afaceri 
viabile si fezabile 
economic, sa 
exploateze o 
abordare inovativa 
in afaceri, sa 
furnizeze o certa 
valoare adaugata 
in economie, 
dobandind astfel o 
pozitie superioara 
in ceea ce 
priveste 
competitivitatea in 
mediul de afaceri 
local. 

Companiile micro 
care prezinta un 
istoric de 
functionare, 
indiferent de anul 
infiintarii. 

Investitiile Directe acordate companiilor micro 
selectate reprezinta capitalizari (nerambursabile 
si nepurtatoare de dobanzi) pentru care nu este 
necesara asigurarea unui aport propriu de capital 
si nici prezentarea de garantii proprii din partea 
beneficiarilor, Investitiile respective fiind realizate 
sub forma unui plasament privat de capital (seed 
capital funding); 
 
In schimbul acestor Investitii Directe, Compania 
investitoare va dobandi un procent fix de 10% (in 
contul unei capitalizari directe in cuantum de 
100.000 - 1.000.000 euro) sau de 20% (in contul 
unei capitalizari directe in cuantum de 200.000 - 
2.000.000 euro) in capitalul social al societatilor 
micro capitalizate. 

100.000 - 
1.000.000 
euro / 
200.000 - 
2.000.000 
euro per plan 
de afacere 

0% 31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/investit

ii-directe-

companii-

micro 
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Investitii Directe in 

Companii Mici 

 

 

 

NOU! 

Asigura o sursa 
suplimentara de 
capitaluri proprii 
acelor companii 
mici care 
demonstreaza ca 
sunt capabile sa 
deruleze afaceri 
viabile si fezabile 
economic, sa 
exploateze o 
abordare inovativa 
in afaceri, sa 
furnizeze o certa 
valoare adaugata 
in economie, 
dobandind astfel o 
pozitie superioara 
in ceea ce 
priveste 
competitivitatea in 
mediul de afaceri 
local. 

Companii SRL/SA eligibile 
 
Companiile mici care prezinta 
un istoric de functionare, 
indiferent de anul infiintarii 

Mix de investitii de tipul Venture Capital + 

Mergers & Acquisitions scalate la nivel de 

micro-investitie).  

Schema de Investitii Directe este implementata 

sub forma unei Facilitati Financiare 

Competitive bazata pe generarea Ideilor de 

Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de 

Afaceri propuse de societatile mici, planuri care 

se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi 

implementate de catre solicitantii aprobati in 

cadrul Schemei. 

Programul de Investitii Directe se adreseaza 

companiilor mici care prezinta un istoric de 

functionare, indiferent de anul infiintarii. 

 

Fonduri in 
valoare de 
200.000 - 
1.500.000 
euro / 
400.000 - 
3.000.000 
euro per plan 
de afacere 

0% 31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/investit

ii-directe-

companii-mici 

 

https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/investitii-directe-companii-mici
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Finantari Directe 

pentru Companii 

Micro 

 

 

 

NOU! 

Asigurarea unei 
surse 
suplimentare de 
capitaluri atrase 
acelor companii 
micro care 
demonstreaza ca 
sunt capabile sa 
deruleze afaceri 
viabile si fezabile 
economic, sa 
exploateze o 
abordare inovativa 
in afaceri, sa 
furnizeze o certa 
valoare adaugata 
in economie, 
dobandind astfel o 
pozitie superioara 
in ceea ce 
priveste 
competitivitatea in 
mediul de afaceri 
local. 

Companiile micro care 
prezinta un istoric de 
functionare, indiferent de anul 
infiintarii. 

Facilitate de capitalizare a companiilor de tip 

micro prin intermediul atragerii de credite si 

capitaluri imprumutate sub forma unei participatii 

private la capitalurile totale ale companiei 

(finantari de tipul Private Debt scalate la nivel de 

micro-finantare).  

Schema de Finantari Directe este implementata 
sub forma unei Facilitati Financiare Competitive 
bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si 
finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri 
propuse de societatile micro, planuri care se 
constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi 
implementate de catre solicitantii aprobati in 
cadrul Schemei. 

50.000 - 
800.000 euro 
per plan de 
afacere 

Capitaluri 
purtatoare de 
dobanzi 
pentru 
solicitant 

31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/finanta

ri-directe-

companii-

micro 

 

https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-micro
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-micro
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-micro
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-micro
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-micro
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-micro
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Finantari Directe 

pentru Companii 

Mici 

 

 

NOU! 

Asigurarea unei 
surse 
suplimentare de 
capitaluri atrase 
acelor companii 
mici care 
demonstreaza ca 
sunt capabile sa 
deruleze afaceri 
viabile si fezabile 
economic, sa 
exploateze o 
abordare inovativa 
in afaceri, sa 
furnizeze o certa 
valoare adaugata 
in economie, 
dobandind astfel o 
pozitie superioara 
in ceea ce 
priveste 
competitivitatea in 
mediul de afaceri 
local. 

Companiile mici care prezinta 
un istoric de functionare, 
indiferent de anul infiintarii 

Capitalizare a companiilor de tip mici prin 
intermediul atragerii de credite si capitaluri 
imprumutate sub forma unei participatii private la 
capitalurile totale ale companiei (finantari de tipul 
Private Debt scalate la nivel de micro-finantare).  

Schema de Finantari Directe este implementata 
sub forma unei Facilitati Financiare Competitive 
bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si 
finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri 
propuse de societatile mici, planuri care se 
constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi 
implementate de catre solicitantii aprobati in 
cadrul Schemei. 

100.000 - 
1.000.000 
euro per plan 
de afacere 

Capitaluri 
purtatoare de 
dobanzi 
pentru 
solicitant 

31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/finanta

ri-directe-

companii-mici 

 

https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-mici
https://www.romania-ip.com/finantari-directe-companii-mici
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Redresare, 

Restructurare, 

Reorganizare, 

Refinantare, 

Recapitalizare 

 

 

NOU! 

Furnizarea (atat 
debitorilor cat si 
creditorilor) 
companiilor aflate 
in dificultate/ 
insolventa, Solutii 
Personalizate de 
Consultanta si 
Capitalizare 
pentru: 
 
Redresarea, 
Reorganizarea si 
Transformarea; 
 
Restructurarea, 
Recapitalizarea si 
Refinantarea; 
Achizitia/ 
Vanzarea, 
Finantarea, 
Refinantarea; 
 
Finantarea, 
Refinantarea, 
Recapitalizarea 

Companii SRL/ SA 
eligibile 

• Modalitate flexibila si adaptabila de 

accesare a unor Servicii si Solutii Integrate 

de Consultanta si Finantare/Investitii pe 

Termen Mediu si Lung pentru companiile 

eligibile aflate in dificultate, in pre-insolventa 

si in insolventa. 

• Fara aport propriu de capital din partea 

solicitantului; 

• Fara garantii proprii din partea solicitantului; 

• Capitalizarea acopera integral necesarul de 
finantare aferent planului de capitalizare 
agreat; 

• Toate cheltuielile aferente planului de 
capitalizare aprobat sunt eligibile pentru 
finantare; 

Capitaluri 
nerambursabi
le direct de 
solicitant (in 
cazul 
Investitiilor) 
sau 
rambursabile 
direct de 
solicitant (in 
cazul 
Finantarilor); 

Capitaluri 
nepurtatoare 
de dobanzi 
pentru 
solicitant (in 
cazul 
Investitiilor) 
sau 
purtatoare de 
dobanzi 
pentru 
solicitant (in 
cazul 
Finantarilor); 

31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/situatii-

speciale-imm 

 

https://www.romania-ip.com/situatii-speciale-imm
https://www.romania-ip.com/situatii-speciale-imm
https://www.romania-ip.com/situatii-speciale-imm
https://www.romania-ip.com/situatii-speciale-imm
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Romania 
Investment 
Partners 

Investitii/Finantari 

Directe a 

Proiectelor bazate 

pe Accesarea 

Fondurilor 

Structurale 

Nerambursabile 

 

 

NOU! 

Asigurarea unei 
surse alternative 
de capitaluri in 
ceea ce priveste 
asigurarea co-
finantarii proprii 
din partea 
solicitantilor in 
cadrul Proiectelor 
bazate pe 
Accesarea 
Fondurilor 
Structurale 
Nerambursabile. 
 
 

Companii SRL/SA 
eligibile 

O alternativa facila pentru solicitantii eligibili de a 

accesa sursele financiare necesare in vederea 

asigurarii cotei proprii de cofinantare a proiectelor 

eligibile se poate implementa: 

• fie ca o facilitate de capitalizare prin 
intermediul atragerii de capitaluri proprii: 
sub forma unei participatii private la 
capitalul companiei (investitii de tipul 
Venture Capital + Mergers & Acquisitions 
scalate la nivel de micro-investitie); 

• fie ca o facilitate de capitalizare prin 
intermediul atragerii de credite si capitaluri 
imprumutate: sub forma unei participatii 
private la capitalurile totale ale companiei 
(finantari de tipul Private Debt scalate la 
nivel de micro-finantare); 

• fie ca un mix intre cele doua facilitati de 
capitalizare: partial sub forma unei 
investitii si partial sub forma unei finantari 
(capitalizari de tipul Private Capital scalate 
la nivel de micro-capitalizare). 

50.000 - 
3.000.000 
euro per plan 
de afacere; 

Capitaluri 
Nepurtatoare 
si/sau 
Purtatoare 
de dobanzi 
pentru 
solicitant 

31 
decembrie 
2021 

https://www.ro

mania-

ip.com/fonduri

-structurale-

imm 

 

https://www.romania-ip.com/fonduri-structurale-imm
https://www.romania-ip.com/fonduri-structurale-imm
https://www.romania-ip.com/fonduri-structurale-imm
https://www.romania-ip.com/fonduri-structurale-imm
https://www.romania-ip.com/fonduri-structurale-imm
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru rețele 
europene de 
organizații din 
sectoarele culturale 
și creative  

(EUROPA 
CREATIVA 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 

 

 
 

Intenționează să 
consolideze 
capacitățile 
sectoarelor 
culturale și 
creative europene 
de a face față 
provocărilor 
comune și de a 
alimenta talentele, 
de a inova, de a 
prospera și de a 
genera locuri de 
muncă. 

Rețele multinaționale 
reprezentative de organizații 
culturale europene 

• consolidare a capacităților, implementate de 
rețele multinaționale reprezentative de 
organizații culturale europene. 

 

• dezvoltarea, crearea, producția, diseminarea 
și conservarea bunurilor și serviciilor, care 
întruchipează expresii culturale, artistice sau 
de altă natură creativă, precum și educație 
sau gestionare, legate de aceste activități. 

 

• sectoarele includ, printre altele, arhitectură, 
arhive, biblioteci și muzee, meșteșuguri 
artistice, audiovizuale (inclusiv film, 
televiziune, jocuri video și multimedia), 
patrimoniu cultural tangibil și intangibil, 
design (inclusiv design de modă), festivaluri, 
muzică, literatură, spectacol de artă (inclusiv 
teatru și dans), cărți și edituri, radio și arte 
vizuale. 

Maxim 
825.000 euro 

Minim 20% 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/3h
g7T1M 

 

Uniunea 
Europeană  

Apelul destinat 
entităților culturale 
paneuropene  

(EUROPA 
CREATIVĂ 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 

 

 
 

Scopul 
programului este 
de a oferi 
oportunități de 
formare, 
profesionalizare și 
performanță 
pentru tinerii artiști 
talentați. 

Organizațiile culturale - în 
acest caz, orchestre, al căror 
scop este de a oferi 
oportunități de formare, 
profesionalizare și 
performanță pentru tinerii 
artiști talentați. 
 
state membre UE, inclusiv din 
țări și teritorii de peste mări, 
state non-membre UE, 
state SEE și țări asociate 
programului Europa Creativă 
sau țări care se află în cursul 
negocierilor pentru un acord 
de asociere și în care acordul 
intră în vigoare înainte de 
semnarea grantului. 

• sprijinirea consolidării capacității și a 
profesionalizării tinerilor muzicieni talentați, 
oferindu-le standarde înalte de dezvoltare a 
carierei prin oportunități de recrutare, formare 
și de reprezentații. 

 
Acțiunile trebuie: 

• să implice tineri muzicieni talentați din 
Europa; 

• să adopte o abordare riguroasă, 
transparentă și favorabilă incluziunii în ceea 
ce privește recrutarea și formarea tinerilor 
artiști; 

• activitățile de recrutare ar trebui realizate 
pentru a reflecta diversitatea muzicală și 
culturală a Europei; 

• să ofere artiștilor vizați posibilități adecvate 
de a performa, în special pentru publicul nou 
sau tânăr, prin utilizarea unor mijloace 
adecvate, inclusiv spectacole live sau prin 
instrumente digitale. 

Maxim 
1.800.000 
euro 

- 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/2
U6fGYr 
 

https://bit.ly/3hg7T1M
https://bit.ly/3hg7T1M
https://bit.ly/2U6fGYr
https://bit.ly/2U6fGYr
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste
in și 
Guvernul 
României 

RO-CULTURA  
 
Consolidarea 
antreprenoriatului 
cultural și 
dezvoltarea 
publicului 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014-
2021) 
 
 
 
 

a) consolidarea 
antreprenoriatului 
cultural; 
b) dezvoltarea 
publicului; 
c) întărirea 
cooperării 
culturale și a 
schimbului cultural 
între statele 
donatoare și 
România. 

Instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.)  
 
Organizație 
neguvernamentală 
 
Societate comercială și 
societate cooperativă 

▪ inițiative de artă contemporană (artă 
plastică, artă dramatică, muzică, etc.);   

▪ producții artistice rezultate ca urmare a 
documentării istoriei culturale a minorităților 
și grupurilor sociale, etnice și culturale, 
altele decât minoritatea romă;  

▪ abordări inovative ale patrimoniului cultural 
ce vizează dezvoltarea publicului; 

▪ schimb de experiență, know-how și bune 
practici în sectoarele culturale și creative cu 
entități din statele donatoare;  

▪ inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ 
profesioniștilor din sectoarele culturale și 
creative și/sau a lucrărilor acestora;  

▪ dezvoltarea potențialului de angajare în 
cadrul sectoarelor culturale și creative; 

▪ dezvoltarea sau actualizarea competențelor 
și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi 
în sectoarele culturale și creative, adaptate 
unui mediu în continuă schimbare;  

▪ dezvoltarea profesională a membrilor 
echipei de proiect prin activități de instruire 
formală și non-formală, mentorat, job 
shadowing etc.; 

▪ dezvoltarea de noi produse și servicii 
culturale și introducerea lor pe piață; 

▪ creșterea incluziunii și conștientizării 
publice cu privire la diversitatea culturală; 

▪ implementarea de modele inovatoare de 
afaceri în sectoarele culturale și creative, 
care să contribuie la dezvoltarea locală a 
comunităților; 

▪ abordări interdisciplinare. 

Între 50.000 -  

200.000 euro 

0%  
 

31 august 
2021 

https://www.ro

-

cultura.ro/apel

uri/acces-la-

cultura/apel-

2122-

s3?fbclid=IwA

R0IjRKSTXB

O1WVaAFEIR

XBluEpo2Ct4

nyYDnqnTo3a

oXBAtThgVu

Nn8Ark 

 

 

 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru 
proiecte de 
cooperare 
europeană  
 
Proiecte de mai 
mică amploare, 
medie și mare 
 
(EUROPA 
CREATIVA 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 
 
 
 
 

Sprijinirea 
proiectelor care 
implică o mare 
diversitate de 
actori activi în 
diferite sectoare 
culturale și 
creative, pentru a 
desfășura un 
spectru larg de 
activități și 
inițiative.  
 
Proiectele 
europene de 
cooperare sunt, 
de asemenea, 
concepute pentru 
a contribui la 
punerea în 
aplicare a 
inițiativelor politice 
emergente ale 
UE, cum ar fi Noul 
Bauhaus 
european. 

Teatre, muzee, asociații și 
fundații, centre de cercetare, 
biblioteci, universităţi, edituri, 
galerii, institute și centre 
culturale, companii din sfera 
business-ului creativ, 
autorităţi publice etc., active 
în sectoarele culturale și 
creative. 
 
Implică operatori din minim 3 
țări eligibile. (amploare mică) 
 
Implică operatori din minim  5 
țări eligibile. (amploare 
medie) 
 
Implică operatori din minim  
10 țări eligibile. (amploare 
mare) 
 
Entități publice sau private 
stabilite în: 
 
Țările membre UE 
Țările participante la 
programul Europa Creativă 
Țările SEE listate și țările 
asociate Programului Europa 
Creativă sau țările aflate în 
negocieri în curs pentru un 
acord de asociere și în care 
acordul intră în vigoare 
înainte de semnarea grantului 

• Crearea și circulația transnațională: acolo 
unde este necesară cooperarea 
transnațională din motive artistice și 
financiare. Acest lucru este pentru a crește 
dimensiunea europeană a procesului artistic 
și creativ. Coproducția este, de asemenea, 
un instrument de stimulare a creativității, de 
partajare a resurselor și de facilitare a 
distribuției transnaționale a conținutului și a 
circulației artiștilor. Proiectele vor trebui să ia 
în considerare noul context, cum ar fi 
problemele legate de sănătate sau de mediu 
și să integreze modalități inovatoare (digitale) 
de producere și diseminare a conținutului. 
 

• Inovare: este necesară pentru evoluția 
sectorului și competitivitatea acestuia. 
Inovația trebuie înțeleasă într-un mod larg. 
Inovațiile nu sunt neapărat de natură 
tehnologică și pot include dezvoltarea și 
experimentarea de noi practici sau noi 
modele, ci și transferul și diseminarea de 
bune practici din regiuni sau sectoare 
europene mai avansate către alte regiuni din 
Europa sau discipline. 
 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mica: 
 
Maxim 
200.000 euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie:  
 
Maxim 
1.000.000 
euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Maxim 
2.000.000 
euro 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mica: 
 
Minim 20% 
 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie: 
 
Minim 30% 
 
 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Minim 40% 
 
 
 

7 septembrie 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/3d
kS09e 

 

https://bit.ly/3dkS09e
https://bit.ly/3dkS09e
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență energetică 
și securitate 
energetică 
 
Apelul 5(a) 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în 
Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile 
energetice de la combustilii fosili, bazate pe 
emisii mai reduse de carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență energetică 
și securitate 
energetică 
 
Apelul 5(b) 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile 
energetice de la combustilii fosili, bazate pe 
emisii mai reduse de carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 
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piataFinan
țator 
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finanțare 
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programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Regenerabile -
Hidroenergie 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 

• generarea de energie în baraje fără motor 
construite inițial pentru alimentarea cu apă, 
apă de răcire pentru industrie sau irigație; 

• siguranța hidrocentralelor clasice operate 
în condiții proiectate; 

• siguranța hidrocentralelor vechi împotriva 
efectelor pericolelor naturale; 

• instalații de depozitare a pompelor. 
 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia 

Schema de granturi 
mici 
 
Apelul 5 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România 
 
Parteneri eligibili  
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile 
energetice de la combustilii fosili, bazate pe 
emisii mai reduse de carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 
studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

Între 50.000 
și 200.000 
euro 

Minim 10% 14 octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
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FNGCIMM  

 

Programul IMM 

INVEST ROMANIA 

 

 

 

 

 

 

 

Acordarea de 

facilităţi de 

garantare de către 

stat în mod 

transparent şi 

nediscriminatoriu 

pentru creditele 

acordate 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

întreprinderilor 

mici cu 

capitalizare de 

piaţă medie, 

denumite în 

continuare 

beneficiari, de 

către instituţiile de 

credit. 

Microîntreprinderile, 
întreprinderile mici sau 
mijlocii  
 

Programul constă în acordarea de garanţii de stat 
în favoarea fiecărui beneficiar participant în 
program pentru una dintre următoarele categorii 
de credite, după cum urmează: 

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea 

de investiţii şi/sau unul sau mai multe 

credite/linii de credit pentru capital de lucru, 

garantate de către stat, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, în procent de maximum 

80% din valoarea finanţării, exclusiv 

dobânzile, comisioanele şi spezele bancare 

aferente creditului garantat. Valoarea 

maximă cumulată a finanţărilor garantate de 

stat care pot fi acordate unui beneficiar în 

cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. 

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit 

pentru finanţarea capitalului de lucru este de 

5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii 

este de 10.000.000 lei; 

 

b) unul sau mai multe credite/linii de credit 

pentru finanţarea capitalului de lucru, 

exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele 

bancare aferente creditului garantat de stat în 

procent de maximum 90% acordat unei 

microîntreprinderi sau întreprindere mică, în 

valoare maximă de 500.000 lei pentru 

microîntreprinderi, respectiv maximum 

1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. 

1.800.000 
euro 

- 31 
decembrie 
2021 

https://www.fn
gcimm.ro/imm
-invest   

https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

FNGCIMM Subprogramul 

AGRO IMM INVEST 

 

 

 

 

 

Acordarea de 

facilităţi de 

garantare de către 

stat în mod 

transparent şi 

nediscriminatoriu 

pentru creditele 

acordate 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

întreprinderilor 

mici cu 

capitalizare de 

piaţă medie, din 

domeniul 

agriculturii, 

pescuitului, 

acvaculturii şi 

sectorului 

alimentar, de 

către instituţiile de 

credit. 

Microîntreprinderile, 
întreprinderile mici sau 
mijlocii  
 

• Programul constă în acordarea de garanţii 
de stat în favoarea fiecărui beneficiar 
participant în program care solicită 
finanţare pentru nevoile curente de lucru 
sau pentru realizarea de investiţii.  
 

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie, precum şi fermierilor din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar include şi o componentă 
nerambursabilă de maximum 10% din 
valoarea finanţării garantate, cu condiţia 
încadrării în plafonul specificat de Program.  

Maxim 
270.000 euro 
pentru 
întreprinderile 
care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
sectorul 
pescuitului şi 
acvaculturii, 
Maxim 
225.000 euro 
pentru 
întreprinderile 
care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
domeniul 
producţiei 
primare de 
produse 
agricole; 
Maxim 
1.800.000 
euro pentru 
întreprinderile 
care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
sectorul 
alimentar. 

- 31 
decembrie 
2021 

https://www.fn
gcimm.ro/com
unicate-de-
presa/start-
pentru-
programele-
imm-invest-
imm-factor-si-
subprogramul-
agroimm-
invest  

https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
pentru protejarea și 
promovarea 
drepturilor copilului 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 
 

Programul va 
contribui la 
răspunsul asupra 
impactului 
pandemiei Covid-
19, promovând 
modalități de 
integrare și 
integrare a 
drepturilor copiilor 
în răspunsurile la 
această situație și 
la orice alte situații 
de urgență și va 
contribui la 
punerea în 
aplicare a 
acțiunilor propuse 
de UE Strategia 
privind drepturile 
copilului.  

Entități publice sau private 
din statele membre UE sau 
țările SEE, parte din 
programul CERV 

• Evaluarea lecțiilor învățate din situația 
Covid-19 în contextul impactului acesteia 
asupra drepturilor copilului, oferirea de 
recomandări pentru integrarea drepturilor 
copilului și plasarea drepturilor și nevoilor 
copiilor în centrul răspunsurilor politice în 
situații de urgență la nivel național și/sau 
local și luarea aspectele specifice sexelor 
luate în considerare; 

• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte 
tipuri de întâlniri online și offline (dacă este 
posibil) care să asigure participarea copiilor 
la evaluarea impactului pandemiei 

• Analiza informațiilor primite de la copii, 

• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative pentru 
copii care să ia în considerare nevoile și 
opiniile copiilor exprimate în timpul 
consultărilor 

• Consolidarea capacităților, activități de 
formare, campanii de informare pentru 
autoritățile locale relevante și creșterea 
gradului de conștientizare a acestora asupra 
drepturilor și nevoilor copiilor 

• În cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea 
și/sau consolidarea protocoalelor și 
mecanismelor care oferă sprijin copiilor 
afectați în cea mai mare parte de situația 
Covid-19. 

Minim 75.000 
euro/proiect 

- 7 septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/3h
SSlmz  

https://bit.ly/3hSSlmz
https://bit.ly/3hSSlmz
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Creșterea 
capacității de a 
furniza energie 
regenerabilă - Alte 
surse de energie 
regenerabilã 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 

Mai puțină energie 
consumatoare de 
carbon și 
creșterea 
siguranței 
aprovizionării. 

Entități: 
private sau publice; 
comerciale sau necomerciale; 
 
Organizațiile 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 
 

Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor 
dezvolta și implementa activități care vizează 
producția de energie/electricitate din alte surse de 
energie regenerabilă (alte RES): 

• proiecte care utilizează substraturi bio-bazate 
(gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, 
deșeuri de sacrificare, culturi energetice, 
deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de 
energie electrică și încălzire/ răcire în 
comunitățile locale; 

• dezvoltarea și investițiile în instalații 
industriale private pentru proiecte de deșeuri 
în energie; 

• energie solară sau eoliană: noi proiecte la 
scară mică (până la 1.000 kW capacitate 
instalată) și producția de energie electrică 
pentru consumul propriu al solicitantului (nu 
pentru vânzare în scopuri de profit); 

• instruirea personalului cu privire la utilizarea 
și întreținerea echipamentelor, oferite de 
furnizorul echipamentului, ca parte integrantă 
a unui proiect de investiții. 
 

Între 200.000 
și 2.000.000 
euro 

- 8 septembrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-energy/call-
3.1/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
adresat 
Autorităților 
Naționale pentru 
Protecția Datelor 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 
 
 

Facilitarea 
implementării 
obligațiilor GDPR 
de către 
întreprinderile mici 
și mijlocii și 
sensibilizarea 
publicul larg 
despre GDPR 

Autoritățile naționale pentru 
protecția datelor 
 
Partenerii pot fi entități 
publice sau organizații 
private  
 

Ajutarea autorităților naționale de protecție a 
datelor să ajungă la întreprinderi și publicul larg 
prin: 

• sprijinirea activităților desfășurate de 
autoritățile naționale de protecție a datelor 
pentru a facilita implementarea obligațiilor 
GDPR de către întreprinderile mici și mijlocii; 
aceste activități pot include în special 
furnizarea de îndrumări practice, șabloane și 
instrumente digitale destinate întreprinderilor 
mici și mijlocii care pot fi reproduse în alte 
state membre; 

• sprijinirea activităților desfășurate de 
autoritățile de protecție a datelor pentru a 
sensibiliza publicul larg despre GDPR. 

Minim 75.000 
euro 

- 9 septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/2
T6z1YL 

 

https://bit.ly/2T6z1YL
https://bit.ly/2T6z1YL
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste
in 

Schema pentru 
proiecte 
individuale, apel II 
 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014-2021) 
 
 
 
 

Finanțarea 
dezvoltării și 
aplicării 
tehnologiilor/ 
produselor, 
proceselor și 
soluțiilor 
inovatoare verzi, 
albastre sau TIC  
 
Se propune 
creșterea 
competitivității 
pentru 
întreprinderile 
românești din 
ariile enunțate 
anterior, sub 
forma creșterii 
cifrei de afaceri și 
a profitului 
operațional net și 
crearea de locuri 
de muncă 

IMM-urile cu cel mult 25% 
drept de proprietate publică, 
înregistrate ca persoane 
juridice în România de cel 
puțin 3 ani la data limită de 
depunere. 
 
Parteneri eligibili: orice 
entitate privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
înregistrată ca persoană 
juridică în Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein sau în 
România. 

Inovația industriei ecologice 

• Dezvoltare, implementare și investiții în 
tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse și servicii ecologice 

• Dezvoltarea și implementarea „proceselor 
de producție mai ecologice” 

TIC 

• Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor 
TIC 

• Dezvoltarea de produse/procese/soluții 
folosind componente TIC 

Dezvoltarea albastră - Blue Growth 

• Dezvoltare și investiții în suprastructuri 
maritime; 

• Dezvoltarea de soluții legate de transportul 
maritime; 

• Dezvoltare și investiții în turismul costier și 
maritime; 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologie 
albastră; 

• Dezvoltare și investiții în resurse miniere de 
fond marin; 

• Dezvoltarea de soluții pentru energia 
albastră; 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniul pescuitului și acvaculturii; 

Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gunoi 
și deșeuri marine, desalinizarea apei. 

Între 200.000 
și 2.000.000 
euro 

Minim 50% 15 
septemebrie 
2021, ora 
13:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/contenta
ssets/e517b2
5993d2433ba
8be052f250d3
52d/4_ro_eea
-
grants_secon
d_call_ips.pdf  

https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste
in 

Schema de granturi 
mici, apel II 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014-2021) 
 
 
 
 

Creșterea creării 
valorii și creșterii 
durabile în 
sectorul de afaceri 
din România. 
Programul 
urmărește să 
stimuleze și să 
dezvolte 
cooperarea pe 
termen lung între 
Norvegia și 
România, pe baza 
dezvoltării și 
inovării afacerilor 

Întreprinderi cu cel mult 25% 
proprietate publică, stabilite 
ca persoane juridice în 
România; 
 
Pentru domeniul „Green 
Industry Innovation”, sunt 
eligibile și organizațiile non-
profit înființate ca persoane 
juridice în România 
 
 
Parteneri eligibili: 
 
Orice entitate privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială stabilită ca 
persoană juridică în 
Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein sau în România 

Inovație în Industria Verde („Green Industry 
Innovation”) 

• Dezvoltarea, implementarea și investițiile în 
tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse ecologice, servicii, 
tehnologii 

• Dezvoltarea și implementarea unor procese 
de producție mai ecologice 

Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) 

• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri 
maritime 

• Dezvoltarea de soluții legate de transportul 
maritim 

• Dezvoltarea și investițiile în turismul de 
coastă și maritim 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologie 
albastră 

• Dezvoltarea și investițiile în resursele 
miniere ale fundului mării 

• Dezvoltarea de soluții pentru energia 
albastră 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniul pescuitului și acvaculturii 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 
deșeurile și deșeurile marine 

• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru 
alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea 

TIC 

• Dezvoltarea produselor, serviciilor, 
tehnologiilor TIC. 

Între 50.000 
și 200.000 
euro 

Minim 50% 22 
septembrie 
2021, ora 
13:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/busines
s-
development/r
omania/sgs-
smg/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Capacitate sporită 
de a furniza energie 
regenerabilă  
 
Energie geotermală 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 

Apelul susține 
proiectele 
concentrate pe 
reducerea 
consumului de 
carbon și 
dezvoltarea 
producției 
de energie 
geotermală 

Orice persoană juridică 
privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
ONG-uri  

 
Parteneriate formate 
din tipurile de entități 
enumerate anterior, din 
România 

 

• dezvoltarea și investițiile în furnizarea de 
energie geotermală a clădirilor publice, a 
clădirilor de birouri, a mall-urilor, a siturilor și 
clădirilor industriale, precum și a locuințelor 
private în calitate de beneficiari finali; 

• activități de creștere a capacității de producție 
a energiei geotermale; 

• instruirea personalului privind utilizarea și 
întreținerea echipamentelor, furnizate de 
furnizorul echipamentului, ca parte integrată a 
unui proiect de investiții (activitate secundară 
în cadrul proiectului de investiții); 

• reînnoirea/retehnologizarea sistemului de 
distribuție geotermală (activitate secundară). 

 

Minim 
200.000 euro 
 
Maxim 
2.000.000 
euro 

Minim 10% 30 septembri
e 2021, 
ora 14:00 
 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-energy/call-
2.1-increased-
capacity-to-
deliver-
renewable-
energy--
geothermal/?f
bclid=IwAR1z
600Tl0J7GMJ
VL33lpOTh5Z
C1RetphlQOx
bxVdQmYJsw
7mXIZfE_cRb
A 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europană 

EIC Accelerator: 
Extinderea 
inovațiilor cu 
impact ridicat  
 
 
(PROGRAMUL 
ORIZONT EUROPA) 
 
 
 

Sprijinirea 
întreprinderilor 
mici și mijlocii 
individuale (IMM-
uri), în special 
startup-urile și 
companiile 
spinout pentru a 
dezvolta și extinde 
inovațiile  

Întreprinderi resortisante ale 
unui stat UE sau ale unui stat 
partener Horizon 2020: 

• IMM-uri, cu o singură 
sucursală; 

• societăți mici cu 
capitalizare medie, cu 
maxim 500 de angajați, 
eligibile doar pentru 
secțiunea de investiții 
pentru scalare; 

• persoane 
juridice/persoane fizice 
care doresc să deschidă 
un IMM/o societate mică 
cu capitalizare medie. 

• Persoane 
juridice/persoane fizice 
non-UE care doresc să 
înființeze un 
IMM/să relocheze unul 
într-un SM sau partener. 

 

Program este format din 2 tipuri de finanțări: 

• EIC Accelerator open, care își propune 
sprijinirea oricăror inovații, indiferent de 
domeniu; 

 
EIC Accelerator challenge, care vine în ajutorul 
inovațiilor cu impact asupra măsurilor de 
redresare economică a Pactului verde european, 
a Strategiei Digitale și a tehnologizării sistemului 
medical. 

Pentru 
costurile de 
dezvoltare a 
inovațiilor: 

până la 2,5 
milioane 
euro, sub 
formă de 
granturi. 

Pentru 
costurile de 
scalare și 
cheltuielile 
necesare: 

până la 15 
milioane 
euro, sub 
formă de 
investiție 
directă la 
capital. 

- Pentru toate 
tipurile de 
IMM-uri:  
16 iunie 
2021 

Pentru 
companii cu 
o singură 
filială: 
6 octombrie 
2021 

https://eic.ec.e
uropa.eu/eic-
funding-
opportunities/
eic-
accelerator_e
n  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Corpul european de 
solidaritate 
 
 
 
 

Sprijinirea tinerilor 
care doresc să se 
implice în activități 
de voluntariat într-
o varietate de 
domenii, de la 
sprijinirea 
persoanelor aflate 
în dificultate la 
sprijinirea 
acțiunilor în 
domeniul sănătății 
și al mediului, în 
întreaga UE și în 
afara acesteia. 
Prioritatea din 
acest an va fi 
sănătatea, 
voluntarii fiind 
mobilizați să 
lucreze la proiecte 
care vizează 
provocările din 
domeniul sanitar, 
inclusiv impactul 
pandemiei de 
COVID-19, 
precum și 
redresarea. 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 
în cadrul Corpului european 
de solidaritate. 
 
În plus, grupurile de tineri 
înregistrați pe portalul 
Corpului european de 
solidaritate pot solicita 
finanțare pentru proiecte de 
solidaritate. 

• Proiecte de voluntariat 
 

• Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate 
ridicată 

 

• Proiecte de solidaritate 
 

• Eticheta de calitate pentru activitățile de 
voluntariat în spiritul solidarității 

 

• Eticheta de calitate pentru voluntariat în 
domeniul ajutorului umanitar 

 

- - 5 octombrie 
2021 

https://europa.
eu/youth/news
/european-
solidarity-
corps-2021-
2027-
launched_ro 

https://europa.
eu/youth/solid
arity/organisat
ions/calls-for-
proposals_ro 

 

 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europană 
 
 

EIC Pathfinder: 
Finanțări pentru 
dezvoltarea ideilor 
inovative din 
domeniul științei și 
tehnologiei 
 
(PROGRAMUL 
ORIZONT EUROPA) 
 
 
 
 
 

Susținerea 
explorării ideilor 
îndrăznețe pentru 
tehnologii radical 
noi. Programul 
salută colaborarea 
științifică de ultimă 
generație cu risc 
ridicat/câștig 
ridicat și 
interdisciplinar 
care stau la baza 
progreselor 
tehnologice. 

Pathfinder Open: 
 
Universități, 
Centre de cercetare, 
IMM-uri, 
Startup-uri, 
Parteneri industriali,  
Persoane fizice, 
organizate în consorții 
formate din minim 3 entități 
independente, cel puțin una 
dintre ele este resortisant 
într-un stat UE sau partener. 
 
 
Pathfinder Challenges: 
 
Orice tip de entitate, din state 
UE sau partenere și din țări 
cu venituri mici și medii, 
Organizații internaționale, 
inclusiv centre de cercetare 
europene,  
care pot aplica în mod 
individual sau printr-un 
consorțiu format din minim 2 
entități independente. 

Programul are 2 componente: 
 

Pentru EIC Pathfinder Open sunt așteptate cereri 
de finanțare pentru proiecte ștințifice sau 
tehnologice din orice domeniu, cu respectarea 
eticii și a utilizării corespunzătoare a inteligenței 
artificiale. 

EIC Pathfinder Challenges impune direcții de 
cercetare prin provocările lansate. Astfel, 
entitățile care își introduc aplicația pentru acest 
program, pe lângă respectarea normelor de etică 
științifică, trebuie să întreprindă activități precum: 

• dezvoltarea unor concepte noi, fie să 
demonstreze, să valideze sau să aducă un 
plus de valoare unei metode de captare, 
prelucrare, înțelegere și potrivire a datelor 
aplicabilă și sistemelor, nu doar omului 
(asemeni senzorilor); 

• dezvoltarea de aplicații pentru măsurarea și 
stimularea țesutului cerebral; 

• aporturi în progresul terapiei genice și 
celulare; 

• noi modalități de producere bio de hidrogen; 

proiectare de materiale vii de construcție (corpuri 
de diferite forme și dimensiuni, cu multiple 
utilizări). 

Pathfinder 
Open: 

+/- 3 milioane 
EUR/cerere 

Pathfinder 
Challenges: 

+/- 4 milioane 
EUR/cerere 

 

- Pathfinder 
Open: 

19 mai 2021 

Pathfinder 
Challenges: 

 
27 octombrie 
2021 

https://eic.ec.e
uropa.eu/eic-
funding-
opportunities/
eic-
pathfinder_en 

 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Hotărâre care 
modifică și 
completează 
Hotărârea nr. 
108/2019 pentru 
aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis 
pentru aplicarea 
programului de 
susținere a 
producției de 
usturoi„ precum și 
pentru stabilirea 
unor măsuri de 
verificare și control 
al acesteia” 
 
 
 
 

Producția 
autohtonă de 
usturoi 

Producătorii agricoli • Solicitantul eligibil trebuie să cultive o 
suprafață cu usturoi de minimum 3.000 mp, 
obținând o producție de minimum 3 kg/10 
mp 

3000 euro/ha 0% 29 noiembrie 
2021 

https://www.m
adr.ro/comuni
care/6723-a-
fost-aprobat-
programul-de-
sustinere-a-
productiei-de-
usturoi.html  

https://sgg.go
v.ro/new/wp-
content/uploa
ds/2020/03/H
GANEXE.pdf 

https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html
https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html


 
PROGRAME ADRESATE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE 

PAGINA 39 DIN 60                                     9 AUGUST 2021           
        

 

piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont 2020 
 
 
 

Creșterea 
vizibilității 
României la nivel 
internațional în 
domeniul 
cercetării și 
inovării; 
Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării în 
cercetarea 
Europeană de 
excelență; 
Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți români 
la Orizont 2020, 
precum și a rolului 
jucat de către 
aceștia în 
viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 
Creșterea 
sustenabilității 
participării 
instituțiilor 
românești în 
proiecte cu 
finanțare 
internațională; 
Creșterea ponderii 
finanțării externe 
în totalul 
cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-
dezvoltare. 

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

Finanțarea națională se alocă 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 alocată 
departamentului din universitate sau institutului, 
care derulează proiectul finanțat de Comisia 
Europeană. 
 
Activitățile propuse trebuie să conducă la 
consolidarea capacității instituționale de a 
participa în mod susținut la noi competiții 
organizate în cadrul Programului Cadru Orizont 
2020. 
  

25% din 
valoarea 
grantului de 
tip ERC; 
15% din 
valoarea 
grantului 
acordat de 
CE de tip 
ERA Chair; 
Pentru restul 
instrumentelo
r 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 în 
calitatea de 
coordonator 
de pachet de 
lucru. 

- Depunere 
continuă 

https://uefiscdi
.gov.ro/premie
rea-
participarii-la-
orizont-2020  

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul Naţional 
de Sprijin al 
României în 
sectorul vitivinicol 
2019-2023 
 
 

Creșterea 
competitivității 
producătorilor de 
vinuri, a 
performanței 
economice a 
întreprinderilor, 
precum și pentru 
perfecționarea 
tehnologiilor de 
vinificație prin 
care se obțin 
vinuri calitativ 
superioare 

Persoane juridice cu 
domiciliul fiscal în România 
 
Instituţii şi unităţi de 
cercetare-dezvoltare 
vitivinicolă, definite conform 
legislaţiei naţionale în 
vigoare 
 
Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale 
 
Asociaţii de doi sau mai mulţi 
producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de 
promovare a vinurilor produse în UE care 
constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării 
consumatorilor cu privire la consumul 
moderat de vin şi la schema de denumiri 
de origine controlată şi indicaţii geografice, 
precum şi submăsura de promovare în ţări 
terţe, în vederea îmbunătăţirii 
competitivităţii vinurilor cu denumire de 
origine controlată, indicaţie geografică sau 
a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-
de-vie; 

• restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

• asigurarea recoltei; 

• investiţii; 

• distilarea subproduselor. 
 

Operațiunile principale din cadrul programului de 
investiții pentru care se acordă finanțare sunt: 

• construcția imobilelor destinate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul 
calității, a imobilelor cu destinația de 
prezentare și vânzare și a sălilor de 
degustare; 

• renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea 
clădirilor pentru recepție, producție, 
ambalare, depozitare, precum și a 
laboratoarelor pentru controlul calității, a 
imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 

• achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a 
instalațiilor sau echipamentelor aferente 
recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul calității, 
pentru imobilele cu destinația de prezentare 
și vânzare, precum și pentru sălile de 
degustare. 

- Minim 50% Depunere 
continuă 

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuri-
de-piata/viti-
vinicole/progr
amul-national-
de-sprijin-in-
sectorul-
vitivinicol-
2019-2023 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (roma 
și non-roma) din 
orașe/municipii cu 
peste 20.000 
locuitori –  

Etapa a III-a a 
mecanismului 
Dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunității 
 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 5, OS 5.1) 

 

 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din 
orașe/municipii cu 
peste 20.000 
locuitori, cu 
accent pe cele cu 
populație 
aparținând 
minorității roma, 
prin 
implementarea de 
măsuri/ operațiuni 
integrate în 
contextul 
mecanismului de 
DLRC 

Autorități publice locale și 
unități cu personalitate 
juridică aflate în coordonarea 
sau subordonate acestora; 
Furnizori acreditați de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă; 
Furnizori autorizați de 
formare profesională; 
Centre autorizate de evaluare 
și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale; 
Furnizori de servicii sociale 
acreditați în condițiile legii;  
Asociații și fundații; 
Organizații sindicale; 
Organizații patronale; 
Întreprinderi sociale de 
inserție; 
Angajatori; 
Camere de Comerţ şi 
Industrie. 
 
Unităţi şcolare și Inspectorate 
Școlare Județene 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de 
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de 
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală 
implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri 
aferente intervențiilor specifice acestor strategii. 
Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe 
piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii 
sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în 
cadrul centrelor comunitare integrate   

• Sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educație 

• Activități de îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale persoanelor din grupul țintă 

• Asistență juridică pentru reglementarea 
actelor de identitate, de proprietate, de stare 
civilă 

• Combaterea discriminării și a segregării 

Valoarile 
minime și 
maxime ale 
proiectelor 
vor fi stabilite 
de GAL-uri 
prin Ghidurile 
proprii 
aferente 
SDL-urilor 
aprobate 

 

Suma minimă 
aferentă unei 
fișe de 
proiect este 
101.000 euro, 
echivalentul 
minim a 
477.437,10 
RON. 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov.
ro/pocu-81-
mil-euro-
pentru-
reducerea-
numarului-de-
persoane-in-
risc-de-
saracie-si-
excluziune-
sociala/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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ui 
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Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat privind 
sprijinirea 
industriei 
cinematografice 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
cooperării 
cinematografice 
europene şi 
internaţionale 
 
Susţinerea 
producătorilor de 
film, în vederea 
creşterii producţiei 
autohtone de film 
 
Crearea de noi 
locuri de muncă în 
industriile creative 
şi cele conexe; 
 
Promovarea 
identităţii culturale 
naţionale şi a 
minorităţilor 
naţionale din 
România prin 
realizarea filmelor 
cinematografice şi 
promovarea în 
circuitul mondial 
de valori 
 
Sprijinirea formării 
profesionale în 
domeniul 
industriei filmului. 
 

Întreprinderile româneşti sau 
străine înregistrate şi 
funcţionând în conformitate 
cu prevederile legislaţiei 
aplicabile în România sau în 
ţara de origine, după caz, 
care: 
 
au obiect principal de 

activitate producţia 

cinematografică, iar, în cazul 

întreprinderilor române, sunt 

înscrise în Registrul 

cinematografic; 

 
deţin calitatea de producător, 
coproducător şi/ sau de 
prestator de servicii de 
producţie şi produc filme de 
ficţiune de scurt, mediu şi 
lungmetraj, miniserii sau 
seriale de televiziune, filme 
destinate distribuţiei direct pe 
suport video sau internet sau 
orice alt tip de suport, 
documentare artistice, filme 
de animaţie, parţial sau în 
întregime pe teritoriul 
României. 

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de 
bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea 
proiectelor de film și producției de film în 
România, precum și cu onorariile, salariile și alte 
plăți către persoane fizice aferente implementării 
proiectului.   
 
Cuantumul alocării financiare nerambursabile 
poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să 
promoveze o zonă geografică, un oraş sau 
România, destinațiile și obiectivele turistice 
românești din zona geografică sau orașul 
promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile 
românești. 

Cuantumul alocării financiare nerambursabile 
poate crește cu 5% pentru co-producții, 
producțiile transfrontaliere finanțate de 
producători provenind din mai mult de un stat 
membru sau care implică producători din mai 
multe state. 

- Minim 55% 31 
decembrie 
2023 

http://www.ec
onomie.gov.ro
/schema-de-
ajutor-de-stat-
privind-
sprijinirea-
industriei-
cinematografi
ce-a-fost-
prelungita-
pana-in-2023  

http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
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Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

 

 

Schema de ajutor 
de stat pentru 
sprijinirea 
investiţiilor care 
promovează 
dezvoltarea 
regională prin 
crearea de locuri de 
muncă 
 
Instituită prin 
Hotărârea 
Guvernului nr. 
332/2014, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
regională prin 
realizarea de 
investiții care 
determină crearea 
a minim 100 de 
locuri de muncă și 
încurajarea 
participării active 
a întreprinderilor 
la reducerea 
decalajelor 
economice dintre 
regiuni şi 
redresarea 
economiei 
româneşti. 

Întreprinderi nou-înfiinţate 
sau întreprinderi în activitate, 
atât IMM-uri, cât şi 
întreprinderi mari 
 
 

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile 
salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 
consecutivi, ca urmare a creării de locuri de 
muncă. 
 
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se 
acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 
 

• locurile de muncă sunt create direct de un 
proiect de investiţii; 

 

• locurile de muncă sunt create după depunerea 
cererii de acord pentru finanțare și după 
demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 
ani de la data finalizării acesteia; 

 

• fiecare loc de muncă creat ca urmare a 
investiției se menține pentru o perioadă 
minimă de 5 ani de la data la care acesta a 
fost ocupat prima dată. 

 

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul 
schemei trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele criterii de eligibilitate: 
 

• să fie considerate investiţii iniţiale; 

• să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de 
muncă; 

• să fie viabile şi să determine eficienţa 
economică a întreprinderii, conform planului de 
afaceri. 

 
Imobilizările corporale şi necorporale aferente 
investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi. 
 
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de 
muncă în mai multe locaţii. 

Maxim 
echivalentul 
în lei a 37,5 
milioane euro 
- pentru 
Regiunile 
Nord-Vest, 
Centru, Nord-
Est, Sud-Est, 
Sud-
Muntenia, 
Sud-Vest 
Oltenia 

Maxim 
echivalentul 
în lei a 26,25 
milioane euro 
– pentru 
Regiunile 
Vest şi Ilfov 

Maxim 
echivalentul 
în lei  
a 7,5 
milioane euro 
– pentru 
Regiunea 
Bucureşti 

- 31 
decembrie 
2023 

https://mfinant
e.gov.ro/ro/hg
-332/20141  
 
  

https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
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Contribuția 
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ui 
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Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Schemă de ajutor 

de stat pentru 

realizarea de 

investiţii în 

infrastructura 

energetică în 

scopul preluării 

energiei produse 

din resurse 

regenerabile în 

condiţii de 

siguranţă a SEN, 

precum şi 

implementarea 

sistemelor de 

măsurare 

inteligentă a 

energiei electrice la 

consumatorii 

casnici  

 

(Programul 

Operațional 

Infrastructura Mare, 

AP 6, OS 6.1&6.3, 

REACT-EU) 

 

APEL NELANSAT 

Sprijinul financiar 
în cadrul prezentei 
scheme este 
acordat 
operatorilor 
economici care au 
calitatea de 
operatori de 
distribuţie/transpor
t a/al energiei 
electrice, 
respectiv de 
operatori de 
distribuţie 
concesionari ai 
serviciului public 
de energie 
electrică, şi  
vizează atingerea 
obiectivelor 
asumate de 
România în cadrul 
axei prioritare 6 
"Promovarea 
energiei curate şi 
eficienţei 
energetice în 
vederea susţinerii 
unei economii cu 
emisii scăzute de 
carbon", respectiv 
în cadrul măsurii 
aferente REACT-
EU din cadrul 
POIM 2014 - 2020 

Operatorii economici care au 
calitatea de operatori de 
distribuţie/transport a/al 
energiei electrice, respectiv 
de operatori de distribuţie 
concesionari ai serviciului 
public de energie electrică. 

• extinderea şi modernizarea reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice, în scopul 
preluării energiei produse din resurse 
regenerabile în condiţii de siguranţă a 
funcţionării SEN; 

• implementarea distribuţiei inteligente într-o 
zonă omogenă de consumatori casnici de 
energie electrică prin realizarea unor proiecte 
demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de 
operatorii de distribuţie concesionari. 

 

 

Maxim 
15.000.000 
euro / proiect 
 
 
Maxim 
50.000.000 
euro/ 
întreprindere 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.go
v.ro/poim-
consultare-
publica-
scheme-de-
ajutor-de-stat-
minimis-axa-
prioritara-6-
react-eu/  

https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Schemă de ajutor 
de minimis privind 
monitorizarea 
consumului de 
energie la nivelul 
consumatorilor 
industriali 
 
(Programul 
Operațional 
Infrastructura Mare, 
AP 6, OS 6.2, 
REACT – EU) 

 
APEL NELANSAT 

Creşterea 
capacităţii 
societăţilor din 
industrie de a 
identifica şi 
implementa 
măsuri de 
eficienţă 
energetică prin 
introducerea de 
sisteme de 
monitorizare, în 
vederea 
înregistrării de 
economii în 
consumul de 
energie şi evitarea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră la 
nivelul societăţilor 
sprijinite. 

 

Întreprinderile din industrie, 
cu consumuri de energie de 
peste 1.000 tep/an, pentru 
care, conform Legii nr. 
121/2014 privind eficienţa 
energetică, cu modificările şi 
completările ulterioare, este 
necesară implementarea 
unor măsuri de îmbunătăţire 
a eficienţei energetice 

• achiziţionarea sistemului de monitorizare a 
consumului de energie la nivelul platformei 
industriale; 

• pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, 
obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.); 

• managementul proiectului, auditul proiectului; 

• informare şi publicitate. 

Maxim 
200.000 euro 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.go
v.ro/poim-
consultare-
publica-
scheme-de-
ajutor-de-stat-
minimis-axa-
prioritara-6-
react-eu/  

https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Proiecte pentru 
clustere de inovare 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014 – 2020, AP 1, 
PI 1a, OS 1.1, 
Acțiunea 1.1.1.) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea 
capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

 

Entitățile juridice care 
administrează structuri de tip 
cluster inovativ (organizația 
clusterului). 

Organizația clusterului va 
conține cel puțin 10 părți 
independente organizate ca 
societăți comerciale, care se 
încadrează în categoria IMM-
urilor conform Legii 346/2004, 
și cel puțin o parte 
independentă de tip 
organizație de cercetare 
(universitate sau institut CD). 

Proiectele se concentrează pe următoarele 

domenii, așa cum au fost identificate conform 

Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin 

Programul Operațional Competitivitate:  

Bioeconomia 

• Tehnologia informației și a comunicațiilor, 
spațiu și securitate 

• Energie, mediu și schimbări climatice 

• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 
 

Sănătate 

• Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD 

• Activități de inovare în clustere 

• Achiziția de servicii de consultanță 

• Activități de exploatare 

Între 500.000 
și 7.500.000 
euro 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.go
v.ro/poc-
lanseaza-in-
consultare-
publica-
ghidul-
solicitantului-
aferent-
actiunii-1-1-1-
mari-
infrastructuri-
de-cd-tip-de-
proiect-
proiecte-
pentru-
clustere-de-
inovare/ 
 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană  

HUBCAP - 
EXPERIMENT 

HUB-uri de inovare 
digitală și platformă 
colaborativă pentru 
sisteme cyber-
fizice – Apel 2 

(ORIZONT 2020) 

 

APEL NELANSAT 

HUBCAP caută în 

prezent consorții 

cu două IMM-uri 

care doresc să 

adopte și să 

experimenteze cu 

instrumente MBD 

pentru CPS, cu 

scopul de a crește 

mobilizarea și 

adoptarea 

tehnologiilor MBD 

și CPS prin 

furnizarea de 

finanțare și servicii 

pentru 

implementarea 

produselor/servicii

lor MBD CPS. 

 

Consorțiu format din două 
IMM-uri, un IMM 
utilizator/adoptator și un IMM 
furnizor, pentru a 
experimenta. 

• Apelurile EXPERIMENT oferă sprijin pentru 
experimente referitoare la adoptarea 
designului bazat pe modele pentru 
sistemele cibernetice care utilizează active 
și servicii de pe platformă, în special de la 
IMM-uri cu experiență digitală mai puțină.  
 

• Finanțarea sprijină proiecte cu o durată de 
4-6 luni. 
 

• Oportunități de conectare cu utilizatori și 
furnizori din diverse industrii 

• Oportunități de accesare a soluțiilor și 
serviciilor MBD, CPS furnizate de entități 
specializate 

• Șansa de a ajunge la potențialii clienți noi 

• Accesul la un ecosistem durabil al părților 
interesate active în mai multe domenii CPS 

Acces la servicii de asistență și expertiză din 

partea DIH-urilor 

Între 30.000 
și 75.000 
euro 

- Apel 
nelansat 
 
(Posibilă 
lansare în 
data de 1 
noiembrie 
2021) 

https://www.h
ubcap.eu/calls
/experiment 
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Investiții în 
exploatații agricole 
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.1) 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 
tuturor fermelor și 
facilitarea 
restructurării și 
modernizării 
fermelor, în 
special în vederea 
creșterii 
participării și 
orientării către 
piață, cât și a 
diversificării 
agricole. 
 
Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră și 
de amoniac din 
agricultură. 

Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale sau 
juridice (de drept public sau 
privat) sau un grup de 
persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic 
pe care un astfel de grup şi 
membrii săi îl dețin în temeiul 
legislației naționale, a cărui 
exploatație se situează pe 
teritoriul României şi care 
desfășoară o activitate 
agricolă. 

• Construcţia, extinderea, modernizarea și 
dotarea construcțiilor destinate condiționării 
și procesării din cadrul fermei, destinate 
activității productive, amenajarea și dotarea 
spațiilor de desfacere și comercializare, 
inclusiv distribuitoare automate pentru 
comercializare produse agricole conditionate 
și/ sau ambalate și/sau procesate, prin care 
vor fi comercializate exclusiv propriile 
produse agricole/sau ale membrilor 
cooperatori în cazul solicitanților cooperative 
agricole/grupuri de producători și  cheltuieli 
de marketing; 

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de 
mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate, 
precum și magazine la poarta fermei sau 
rulote alimentare în scopul comercializării 
produselor agricole; 

• Cheltuieli cu construcţia, extinderea, 
modernizarea și dotarea construcțiilor 
destinate fermelor zootehnice și a celor 
legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, 
modernizarea și achiziția de echipamente 
pentru managementul gunoiului de grajd și a 
dejecțiilor; 

• Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea 
căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a 
utilităţilor şi racordărilor ca și componentă 
secundară, inclusiv, realizarea de perdele 
naturale de protecție; 
 

• Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea 
instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare.  

Variabilă Minim 10% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 
 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Investiții în 
procesarea 
/marketingul 
produselor din 
sectorul pomicol 
 
 
(PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 4.2a) 

 
APEL NELANSAT 

Realizarea de 
investiții corporale 
și necorporale 
pentru procesarea 
fructelor și 
marketingul 
produselor din 
fructe. 

Întreprinderile 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
precum și întreprinderi mari) 

 
Cooperativele, grupurile si 
organizațiile de producători 

• modernizarea și crearea de unități de 
procesare și comercializare; 

• introducerea de noi tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi produse și procese 
tehnologice; 

• creșterea valorii adăugate a produselor din 
sectorul pomicol; 

• îmbunătățirea controlului intern al calității; 

• creșterea numărului de locuri de muncă; 

• aplicarea măsurilor de protecția mediului, 
inclusiv scăderea consumului de energie şi a 
emisiilor de GES. 

 

800.000 euro, 
în situația 
întreprinderi 
micro şi mici, 
pentru 
proiectele 
care nu 
presupun 
investiții care 
conduc la un 
lanț alimentar 
integrat, 

1.100.000 
euro pentru 
întreprinderi 
mijlocii, 

1.500.000 
euro pentru 
întreprinderi 
mari. 

- Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice  

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin acordat 
pentru cooperare 
orizontală şI 
verticală între 
actorii din lanţul de 
aprovizionare în 
sectoarele agricol 
şI pomicol  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 16.4 și 
16.4a) 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

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

Parteneriatele constituite în 
baza unui acord de 
cooperare din cel puţin un 
partener din categoriile de 
mai jos și cel puțin un fermier, 
un grup sau o organizatie de 
producători/ cooperative care 
își desfășoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol, în 
funcție de submăsură: 
 
Fermieri (persoane fizice 
și/sau entități cu formă de 
organizare juridică); 
 
Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici; 
 
Organizații 
neguvernamentale; 
 
Autoritati publice 
Unități școlare (inclusiv 
universitățile de profil), 
unitățile sanitare, de 
agrement și de alimentație 
publică. 
 

• Sunt sprijinite și proiectele destinate 
sectorului viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol, 
cu condiția asigurării complemetarității cu 
pilonul I și evitarea dublei finanțări.  
 

• De asemenea, în cadrul 16.4 sunt sprijinite 
și produse pomicole dacă numărul de 
parteneri din sectorul pomicol este mai mic 
decât cel din restul sectorului agro alimentar. 
Similar, în cadrul 16.4a pot fi sprijinite și 
produse altele decât cele pomicole. 
 
 

 

Maxim 
250.000 de 
euro 

0% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 
 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
instalarea tinerilor 
fermieri 
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 6.1) 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Facilitarea intrării 
în sectorul agricol 
a unor fermieri 
calificați 
corespunzător și, 
în special, a 
reînnoirii 
generațiilor 

Tânărul fermier care se 
instalează ca unic șef al 
exploatației agricole (Tânărul 
fermier reprezintă o persoană 
cu vârsta de până la 40 de 
ani (inclusiv cu o zi înainte de 
a împlini 41 de ani) la 
momentul depunerii cererii, 
care deține competențele și 
calificările profesionale 
adecvate și care se stabilește 
pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al 
respectivei exploatații) 
 
Persoana juridică cu mai 
mulţi acţionari unde un tânăr 
fermier se instalează și 
exercită un control efectiv pe 
termen lung în ceea ce 
privește deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii și la 
riscurile financiare legate de 
exploatație 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă 
în ajutor la înființarea întreprinderii pentru tinerii 
fermieri. Condiții de acordare a sprijinului: 

• Exploataţia are o dimensiune economică 
cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO; 

 

• Exploataţia este înregistrată ca 
microîntreprindere/ întreprindere mică; 

 

• Exploataţia este înregistrată obligatoriu în 
Registrul Unic de Identificare – APIA, în 
Registrul agricol și/sau în Registrul 
exploatațiilor – ANSVSA. 

Variabilă 0% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 

 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
înființarea de 
activități neagricole 
în zone rurale  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 6.2) 
 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Dezvoltarea 
exploataţiilor și 
intreprinderilor 
 
Facilitarea 
diversificării, a 
înfiinţării şi a 
dezvoltării de 
întreprinderi mici, 
precum şi crearea 
de locuri de 
muncă 

Fermieri sau membrii unei 
gospodarii agricole care îşi 
diversifică activitatea prin 
înfiinţarea unei activităţi 
neagricole pentru prima dată 
în spaţiul rural (autorizaţi cu 
statut minim de PFA); 
 
Micro-întreprinderi şi 
întreprinderi mici existente 
din spaţiul rural, care îşi 
propun activităţi neagricole 
pe care nu le-au mai efectuat 
până la data aplicării pentru 
sprijin; 
 
Micro-întreprinderi şi 
întreprinderi mici noi, 
înfiinţate în anul depunerii 
aplicaţiei de finanţare sau cu 
o vechime de maximum 3 ani 
fiscali consecutivi, care nu au 
desfăşurat activităţi până în 
momentul depunerii acesteia 
(start-ups). 
 

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor 
textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, 
articole de hârtie și carton; fabricarea produselor 
chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a 
produselor lemnoase; industrie metalurgică, 
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice, inclusiv producție de combustibil din 
biomasă, (fabricare de peleți) în vederea 
comercializării, producerea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile pentru desfășurarea 
propriei activități, ca parte integrantă a 
proiectului etc.; 

• Activități meșteșugărești (ex: activități de 
artizanat și alte activități tradiționale non-agricole 
(ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, 
lânii, lemnului, pielii etc.); 

• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip 
camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii 
turistice de agrement și alimentație publică, 
inclusiv punct gastronomic local); 

• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; 
reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii 
în tehnologia informației și servicii informatice; 
servicii tehnice, administrative, alte servicii 
destinate populației din spațiul rural etc.). 

50.000 de 
euro/ proiect, 
cu excepția 
activităţilor de 
producţie 
pentru care 
valoarea 
sprijinului 
este de 
70.000 euro/ 
proiect 

 

Minim 0% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 

 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 6.3) 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Îmbunătățirea 
managementului 
exploatației 
agricole 
 
Creșterea 
orientării către 
piață și a 
veniturilor 
exploatațiilor 
agricole de mici 
dimensiuni 

Fermierii care dețin în 
proprietate sau folosință o 
exploatație agricolă încadrată 
în categoria de fermă mică 

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente 
este un instrument menit să determine, în 
principal, transformarea structurală și 
deschiderea spre piață a fermelor mici cu 
potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, 
precum și de a creşte capacitatea de a identifica 
noi oportunități de valorificare a producției 
acestora. 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii obligatorii: 

• are o dimensiune economică cuprinsă între 
4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie 
standard) 

• este înregistrată cu cel puțin 24 de luni 
înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul 
Unic de Identificare – APIA și/ sau în 
Registrul Național al Exploatațiilor – 
ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul 
agricol. 

 

15.000 euro 

Se va acorda 
pe o perioadă 
de 3-5* ani 
(*perioada de 
5 ani se 
aplică doar 
pentru 
sectorul 
pomicol) 

0% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 

 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
investiții în crearea 
și dezvoltarea de 
activități neagricole  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 6.4) 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Stimularea 
mediului de 
afaceri din rural, 
contribuind la 
creșterea 
numărului de 
activități non-
agricole 
desfășurate în 
zonele rurale; 

Dezvoltarea 
activităților non-
agricole existente; 
crearea de locuri 
de muncă, 
creșterea 
veniturilor 
populației rurale și 
diminuarea 
disparităților dintre 
rural și urban. 

 

Micro-întreprinderi şi 
întreprinderi neagricole mici 
existente şi nou-înfiinţate 
(start-ups) din spaţiul rural; 
 
Fermieri sau membrii unor 
gospodării agricole (autorizaţi 
cu statut minim pe PFA) care 
îşi diversifică activitatea de 
bază agricolă prin 
dezvoltarea unei activităţi 
neagricole în zona rurală în 
cadrul întreprinderii deja 
existente, încadrabile în 
micro-întreprinderi şi 
întreprinderi mici, cu excepţia 
persoanelor fizice 
neautorizate. 
 

Investiţii pentru producerea şi comercializarea 
produselor neagricole: 
 

• Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti 
(activităţi de artizanat şi alte activităţi 
tradiţionale neagricole – olărit, brodat, 
prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, 
pielii etc.); 

• Investiţii legate de furnizarea de servicii: 

• Investiții noi pentru infrastructură în unităţile 
de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, 
camping, bungalow; 

• Proiecte de activități de agrement; 

• Modernizarea/ extinderea unităților de 
primire turistică de tipul: parcuri de rulote, 
camping, bungalow și agropensiuni; 

• Investiții noi/modernizări/extinderi ale 
structurilor de alimentație publică inclusiv 
punctul gastronomic local; 

• Investiţii pentru producţia de combustibil din 
biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) 
în vederea comercializării; 

• Investiții pentru servicii de digitalizare în 
scopul eficientizării activității; 

• Investiții care susțin protecția mediului. 
 

Maxim 
200.000 euro/ 
beneficiar  

Minim 10% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_ publice 
dezbaterii_pu
blice  
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
investiţii în 
procesarea 
/marketingul 
produselor agricole  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.2) 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor 
primari printr-o 
mai bună 
integrare a 
acestora în lanţul 
agroalimentar prin 
intermediul 
schemelor de 
calitate, creșterea 
valorii adăugate a 
produselor 
agricole, 
promovarea pe 
piețele locale, a 
circuitelor scurte 
de aprovizionare, 
grupurilor de 
producători și a 
organizațiilor 
interprofesionale. 
 
 
Facilitarea 
diversificării, a 
înfiinţării şi a 
dezvoltării de 
întreprinderi mici 
şi a creării de 
locuri de muncă. 

Întreprinderile 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii,  
întreprinderi mari), 
cooperativele, grupurile și 
organizațiile de producători 
care realizează investiţii 
corporale şi necorporale 
pentru procesarea şi 
marketingul produselor 
agricole cuprinse în Anexa I 
la Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), cu 
excepția produselor 
pescărești 
 

• înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea 
unităţilor de procesare, inclusiv a 
componentelor de colectare, depozitare, 
condiționare, comercializare pentru plantele 
proteaginoase; 

• extinderea și/sau modernizarea unităţilor de 
procesare, inclusiv a componentelor de 
colectare, depozitare, condiționare, 
comercializare pentru alte tipuri de materii 
prime; 

• introducerea de noi tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi produse și procese;  

• aplicarea măsurilor de protecţia mediului 
inclusiv scăderea consumului de energie și a 
emisiilor GES; 

• promovarea investiţiilor pentru producerea şi 
utilizarea energiei din surse regenerabile      

• creşterea numărului de locuri de muncă. 

Variabilă 50% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru IMM-
uri și forme 
asociative și 
60% pentru 
alte 
întreprinderi 

Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 
 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Programul de 
susținere a 
producției de 
legume în spații 
protejate pentru 
anul 2021 

 

APEL NELANSAT 

Schema de ajutor 
de minimis se 
acordă 
întreprinderilor 
care își 
desfășoară 
activitatea în 
domeniul 
producției primare 
de produse 
agricole, pentru 
susținerea 
producției de 
legume, în spații 
protejate. 

Producătorii agricoli persoane 
fizice care dețin atestat de 
producător emis în baza Legii 
nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare 
a pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 
modificările și completările 
ulterioare, valabil pană la 31 
decembrie 2021. 

Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale, 
constituite conform 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 
privind desfășurarea 
activităților economice de 
către persoane fizice 
autorizate, întreprinderi 
individuale și întreprinderi 
familiale, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr. 182/2016. 

Producători agricoli persoane 
juridice. 

Schema se desfășoară la nivel national, în toate 
județele, pentru următoarele culturi eligibile: 

a) ardei gras și/sau ardei lung; 

b) castraveți;  

c) tomate; 

d) varză albă și/ sau roșie; 

e) vinete; 

Maxim 2.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 

https://agroint
el.ro/181751/
minimis-
legume-sere-
si-solarii-
2021/?fbclid=I
wAR2yioYRz_
IKVHDThEnIl
SMgehX7DY9
jr1ep0nfSjuow
JcDFLPMH45
-
Z5X4#diferent
e  

https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
https://agrointel.ro/181751/minimis-legume-sere-si-solarii-2021/?fbclid=IwAR2yioYRz_IKVHDThEnIlSMgehX7DY9jr1ep0nfSjuowJcDFLPMH45-Z5X4#diferente
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiect de Schemă 
de minimis pentru 
sectorul 
independent (SC, 
ONG, PFA, ÎI) 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în vederea 
relansării activității 
culturale 

Persoană fizică autorizată 
 
Întreprindere individuală 
 
ONG cu scop/obiectiv/ 
activitate cu conținut și 
caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale 
(sau conexe), înscrise în 
Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor. ONG poate sa 
aibă sau nu activitate 
economică. 
 
Societate constituită în baza 
Legii nr. 31/1990 cu activitate 
într-unul dintre domeniile de 
activitate din Lista de coduri 
CAEN eligibile – Anexa nr. 2 
la Schemă care a fost 
înființată și a desfășurat 
activitate cu conținut și 
caracter cultural într-unul din 
domeniile culturale înainte de 
01.01.2020 

• Solicitantul desfășoară orice activitate cu 
caracter și conținut cultural în România în 
oricare din domeniile culturale (sau conexe) 
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă 
de cel puțin 12 luni de la acordarea 
ajutorului. 

 
 

Maxim 
200.000 euro, 
respectiv 
acoperirea 
parțială, în 
cuantum de 
20%, a 
diferenței din 
cifra de 
afaceri/venitu
ri totale din 
anul 2020, 
comparativ 
cu anul 2019, 
rezultată din 
desfășurarea 
activităților 
aferente 
codurilor 
CAEN 
autorizate, 
eligibile  

0% Apel 
nelansat 

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-scheme-
de-ajutor-
pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata   

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiect de Schemă 
de minimis pentru 
artiști (persoane 
fizice, prin OGC-uri) 

 

 

 

APEL NELANSAT 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în vederea 
relansării activității 
culturale 

Persoane fizice înscrise la 
Organismele de gestiune 
colectivă 

• Orice activitate cu caracter și conținut 
cultural în România în oricare din domeniile 
culturale cuprinse în prezenta Schemă, pe o 
perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea 
ajutorului 

Maxim 
200.000 euro 

0% Apel 
nelansat 

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-scheme-
de-ajutor-
pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata   

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiect de Schemă 
de ajutor de stat 
pentru organizatori, 
librării, edituri și 
cinematografe 

 

 

 

APEL NELANSAT 

 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în vederea 
relansării activității 
culturale 

Organizație 
neguvernamentală cu scop/ 
obiectiv/activitate cu conținut 
și caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale 
 
Societate constituită în baza 
Legii nr. 31/1990 cu activitate 
într-unul dintre domeniile de 
activitate din Lista de coduri 
CAEN eligibile – Anexa nr. 4 
la Schemă 
 
care a fost înființată și a 
desfășurat activitate cu 
conținut și caracter cultural 
într-unul din domeniile 
culturale înainte de 
01.01.2020 
 
Sunt eligibile și întreprinderile 
mari 

• Măsura A: Organizatori de festivaluri și 
evenimente culturale 

• Măsura B: Librării 

• Măsura C: Edituri 

• Măsura D: Cinematografe 

Maxim 
1.800.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-scheme-
de-ajutor-
pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata    

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin privind 
prelucrarea 
produselor 
pescărești 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 
2020, Măsura IV.4) 

 

APEL NELANSAT 

Încurajarea 
investiţiilor în 
sectoarele 
prelucrării și 
comercializării 

Operatori economici care au 
ca obiect de activitate 
înregistrat în domeniul 
prelucrării și conservării 
peștelui, crustaceelor și 
moluștelor și care au 
înregistrat reducerea 
temporară a vânzărilor de 
produse procesate proprii 
(realizate în cadrul unității de 
procesare a solicitantului) din 
capturile realizate la Marea 
Neagră și comercializate prin 
centrele de primă vânzare 
autorizate de ANPA din 
cauza epidemiei de COVID -
19, într-una sau în ambele 
perioade de referință 01 
februarie -31 august și 01 
septembrie - 31 decembrie, 
în 2020, raportată la media 
valorilor vânzărilor obținute în 
aceeași perioadă din anii 
2017, 2018, 2019 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească 
cumulativ următoarele condiții:  

• Unitatea care a înregistrat reducerea 
temporară a vânzărilor de produse 
procesate din producția proprie se află pe 
teritoriul României;  

• reducerea temporară a vânzărilor de 
produse procesate din producția proprie 
capturată la Marea Neagră, este cauzată de 
epidemia de COVID-19;  

• compensațiile solicitate se încadrează în 
perioada de referință. 

Variabilă 0% Apel 
nelansat 

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-2014-
2020/ghidul-
solicitantului-
popam/ghidul-
solicitantului-
masuri-noi-
consultare-
publica.html 

 

https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
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piataFinan
țator 

Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul

ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Proiect de 
Ordonanță de 
Urgență privind 
adoptarea unor 
măsuri de sprijin 
din fonduri externe 
nerambursabile în 
sectorul agro-
alimentar  

 

 

APEL NELANSAT 
 

Reducerea 
efectelor sociale 
negative 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului 
SARS-CoV-2 

 

Angajatorii care activează în 
sectorul agro-alimentar, care 
încadrează în muncă, cu 
normă întreagă, persoane cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 29 
de ani, înregistrați ca șomeri 
în evidența Agențiilor pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Județene 

Angajatorii care activează în sectorul agro-
alimentar, care încadrează în muncă, cu normă 
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, 
pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând 
cu data intrării în vigoare a actului normativ și a 
mecanismului de implementare, dar nu mai târziu 
de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană 
angajată din această categorie, de o sumă 
reprezentând echivalentul a 75% din salariul 
angajatului 

Maxim 2.250 
lei/lună/ 
angajat 

Pentru 
posturi ale 
căror cerințe 
presupun 
studii medii: 
maxim 3.500 
lei lună/ 
angajat 

Pentru 
posturi ale 
căror cerințe 
presupun 
studii 
superioare: 
maxim 6.000 
lei/lună/ 
angajat 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.go
v.ro/ordonanta
-de-urgenta-
privind-
adoptarea-
unor-masuri-
de-sprijin-din-
fonduri-
externe-
nerambursabil
e-in-sectorul-
agro-
alimentar/  

 

 

 

 

 

 

  

https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstei
n și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 
prin Programul RO-
CULTURA 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014- 
2021) 
 
 
NOU! 
 

Sprijinirea inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 

Instituție publică de cultură (muzeu, 
teatru, operă, operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru cultural 
etc.); 
Instituție publică a cărei activitate 
principală constă în promovarea 
culturii rome și/sau a incluziunii 
persoanelor de etnie romă; 
Instituție de educație și/sau de 
cercetare de drept public sau de 
drept privat; 
Organizație neguvernamentală 
societate SAU societate cooperativă 

• Proiectele selectate vor contribui la 
capacitarea (empowerment) persoanelor 
de etnie romă și la consolidarea 
identității culturale a acestora (limbă, 
obiceiuri, moștenire etc.) prin inițiative 
culturale contemporane care 
promovează/ valorifică cultura romă. 
 

• Acestea pot include promovarea culturii 
rome în arta și cultura contemporană, 
precum și creșterea gradului de 
conștientizare și îmbunătățirea recepției 
culturii rome în societate. 

Între 50.000 
și 200.000 
euro 

0% 20 
septembrie 
2021, ora 
16:00 

https://www.
ro-
cultura.ro/ap
eluri/acces-
la-
cultura/apel-
23 

 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstei
n și 
Guvernul 
României 

Intervenții prioritare 
pentru comunitățile 
rome 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014-2021) 
 
 
 
 
 
NOU! 

Îmbunătăţirea 
facilitaţilor sociale şi 
educaţionale pentru 
copii şi tineri, 
creşterea accesului 
la servicii de 
sănătate, 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuit, 
facilitarea eliberării 
actelor de identitate, 
oferirea de suport 
social şi juridic 
victimelor 
evacuărilor, 
promovarea 
schimburilor 
interculturale etc. 

Unități administrative-teritoriale de 
tipul comunelor și orașelor (inclusiv 
municipii) 
 
Organizațiile neguvernamentale 

• Educație (îmbunătățirea condițiilor/ 

infrastructurii educaționale); 

 

• Sănătate (îmbunătățirea condițiilor/ 

infrastructurii de sănătate); 

 

• Locuire (îmbunătățirea condițiilor de 

locuit); 

 

• Juridic (limitat la obținerea documentelor 

de identitate sau proprietate și la 

clarificarea situațiilor individuale de 

locuire).; 

 

Între 20.000 
și 50.000 
euro 

0% 14 
octombrie 
2021 

https://dezv

oltare-

locala.frds.r

o/sgm-

interventii-

prioritare-

pentru-

comunitatile

-rome/ 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 

ERASMUS+ 

- CERERE DE 

PROPUNERI 2021 

 

 

NOU! 

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

Orice organism public sau privat 
activ în domeniul educației, formării, 
tineretului și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu neapărat în 
contextul unei organizații de tineret, 
pot solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării pentru 
tineri și lucrători de tineret, precum 
și pentru parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării  

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
tineretului – 5 octombrie 2021 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației 
pentru adulți 

• Programele comune de masterat 
Erasmus Mundus 

• Acreditările Erasmus în EFP, 
învățământul școlar și educația adulților – 
19 noiembrie 2021 
 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare 
pentru inovare și schimb de bune practici  

• Parteneriate strategice în domeniul 
tineretului 

• Parteneriate strategice în domeniul 
educației și formării – 3 noiembrie 2021 

• Universitățile europene  

• Alianțele cunoașterii  

• Alianțele competențelor sectoriale 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
tineretului  

• Centre de excelență profesională - 7 
septembrie 2021 

• Academii Erasmus pentru cadrele 
didactice - 7 septembrie 2021 

• Alianțe pentru inovare – 7 septembrie 
2021 
 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 
 
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii 

Activitățile Jean Monnet și Sport 

Variabilă Variabilă - https://www.

erasmusplu

s.ro/ 

 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Selecţia publică de 

proiecte în 

domeniul protecţiei 

persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 

2021 

 

NOU! 

Prevenirea 
instituționalizării prin 
înființarea și/sau 
diversificarea de 
servicii sociale 
acordate care să 
răspundă nevoilor 
specifice ale 
persoanelor cu 
dizabilități. 

ONG-uri cu activitate în domeniul 
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi 
 
Proiectele pot fi realizate în nume 
propriu sau în parteneriat cu alți 
furnizori de servicii sociale publici 
sau privați, acreditați în condițiile 
legii 

• Înființarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro, servicii de asistență 
și suport, corespunzătoare nevoilor 
individuale ale persoanelor cu dizabilități; 

• Dezvoltarea de servicii sociale de tip 
centre de zi, centre respiro, servicii de 
asistență și suport, corespunzătoare 
nevoilor individuale ale persoanelor cu 
dizabilități. 

Suma 
maximă 
acordată de 
Autoritatea 
finanţatoare: 

Proiect tip I 
– Înființare 
centru de zi: 
225.000 lei 

Proiect tip II 
– Înființare 
centru 
respiro: 
200.000 lei  

Proiect tip III 
– Înființare 
servicii de 
asistență și 
suport: 
100.000 lei  

Proiect tip 
IV – 
Dezvoltare 
centru de zi: 
140.000 lei  
 
Proiect tip V 
– 
Dezvoltare 
centru 
respiro: 
140.000 lei 

- 23 august 
2021, ora 
12:00 

http://andpd

ca.gov.ro/w/

proiecte-

andpdca-

dizabilitate-

2021/?fbclid

=IwAR1fM4

grjFeqQhfm

P_j53ZD3h

myRHQV_g

8hreN8fn35

Z0_Si66_bj

3b1XyU 

 

http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Fundația 
Comunitară 
București 
împreună cu 
ING Bank 
România 

Runda de finanțare 

din 2021 a 

Platformei de mediu 

pentru București 

 

NOU! 

Dezvoltarea 
participativă a unei 
viziuni comune de 
mediu pentru oraș a 
stakeholderilor 
implicați în domeniu 
(organizații non-profit 
și grupuri de 
cetățeni, autorități 
publice locale și 
centrale, companii, 
etc.) pornind de la 
date, probleme și 
soluții care pot fi 
scalate. 

Organizații non-guvernamentale 
 
Grupuri de inițiativă locală existente 
 

Calitatea aerului 

• Monitorizarea calității aerului și 
campanii de informare a populației; 

• Advocacy către autoritățile 
locale/centrale pentru îmbunătățirea 
calității aerului; 

• Identificarea surselor de poluare a 
aerului și adresarea surselor de poluare 
a aerului/ educarea populației cu privire 
la acestea, eforturi pentru 
transparentizarea datelor oficiale și a 
cauzelor poluării aerului; 

• Instrumente și soluții pentru reducerea 
poluării aerului care pot fi folosite de 
cetățeni/locuitori. 

Spații verzi/ rețele verzi/ infrastructură 
verde/ grădini urbane 

• Creșterea calității spațiilor verzi 
existente (de ex. parcuri și arii naturale 
urbane, grădini, spații dintre blocuri etc); 

• Amenajare de grădini urbane - 
comunitare care sunt luate în grijă de o 
comunitate locală - propun un plan de 
îngrijire și după perioada finanțării; 

• Mobilizarea comunităților locale de a lua 
în stăpânire spații verzi și a le 
transforma în grădini urbane; 

• Advocacy către autoritățile locale pentru 
crearea/menținerea și creșterea de 
spații verzi de calitate/grădini urbane, 
dezvoltarea de acoperișuri verzi 
întreținute de comunitatea 
locatarilor/campanii de informare despre 
beneficiile lor la nivelul comunității 
locale. 

Runda are 
un buget 
alocat de 
300.000 de 
lei și va 
finanța trei 
proiecte 

- 16 august 
2021 

https://funda

tiacomunitar

abucuresti.r

o/proiect/pla

tforma-de-

mediu-

pentru-

bucuresti/#p

roiect_acas

a_anchor 

 

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban communities/ 
Comunități rurale, 

de coastă și urbane 
rezilientestente, 

incluzive, sănătoase 
și verzi) 

 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-01-
01 - Grasping rural 
diversity and 
strengthening 
evidence for tailored 
policies enhancing 
the contribution of 
rural communities to 
ecological, digital 
and social transitions 
/Abordarea 
diversitatii rurale si 
consolidarea policilor 
ce sporesc 
contribuția 
comunităților rurale 
la tranziția ecologică, 
digitală și socială  
Tip actiune: RIA 
(cercetare si inovare) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, universități, 
ONG / ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 
Este posibilă implicarea JRC 
(Centru Comun de Cercetare a 
CE) 

Abordări in acord cu viziunea pe termen lung 
a Comisiei Europene pentru zonele rurale: 
pentru zone rurale ale UE mai puternice, 
conectate, reziliente și prospere. Proiectele 
vor avea in vedere dezvoltarea unor soluții 
inovatoare ce contribuie întelegerea diversitatii 
rurale si consolidarea policilor ce sporesc 
contribuția comunităților rurale la tranziția 
ecologică, digitală și socială (explorarea 
ruralității, prin metode multidimensionale, 
dezvoltarea conceptului de zone rurale 
funcționale, dezvoltarea de metode și 
instrumente de colectare de date, soluții 
inovatoare ce contribuie la îmbunătățirea 
politicilor, strategiilor și cadrelor programatice 
de la nivel local, national, european ce 
vizeaza comunitțile rurale etc.).  
 
 

Între 
7.000.000 și 
7.500.000 
euro/proiect 
 
Buget total: 
15 mil.Euro 
numar 
estimat 
proiecte 
finantate:2 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
communitie
s-01-01 
 
Prezentare 
apel 
InfoDays20
21:https://w
ww.horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
6-resilient 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban communities/ 
Comunități rurale, 

de coastă și urbane 
rezistente, 

incluzive, sănătoase 
și verzi) 

 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-01-
02 - Expertise and 
training centre on 
rural innovation/ 
Centru de experitza 
si formare în materie 
de inovare rurală 

Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, universități, 
ONG / ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

Consolidarea capacităților în materie de 
inovare rurală in acord cu Pactul Ecologic 
European și in cu viziunea pe termen lung a 
Comisiei Europene pentru zonele rurale. 
 
Tipuri de acțiuni vizate: 

• Consolidarea capacitității 
comunităților rurale și a actorilor 
implicați prin valorificarea rezultatelor 
proiectelor anterioare ce vizau 
dezvoltarea unor instrumente 
practice, cu accent pe inovare socială, 
pentru implementarea strategiilor si a 
foilor de parcurs in diferite domenii 
precum: energie, schimbari climatice, 
mobilitate, mediu, educatie etc. și 
care vizau abordări de tip smart 
village 

• Exploatarea rezultatelor proiectelor 
Orizont (nu mai vechi de 5 ani) din 
domeniul inovării rurale și 
capitalizarea schimburilor de 
experienţă  

• Dezvoltarea de modele de business 
pentru dezoltarea de centre/hub-uri 
de expertiză și formare în inovare 
rurală 

• Promovarea dialogului international în 
domeniul inovării rurale. 

Buget total: 
5.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se 
estimeaza 
finantarea 
unui proiect. 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
communitie
s-01-02 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
2-fair-0 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban communities/ 

Comunități rurale, 

de coastă și urbane 

rezistente, 

incluzive, sănătoase 

și verzi) 

 

NOU! 

 

Apel HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES-01 -

03 – Smart XG, last-

mile and edge 

solutions for 

remote farming, 

forestry and rural 

areas /Solutii smart 

XG, de ultimă oră 

pentru agricultură 

silvicultură și zone 

rurale 

 

Tip actiune - RIA 

(cercetare si inovare) 

 

 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, universități, 
ONG / ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

Activitati specifice ce contribuie la dezvoltarea 
unor soluții XG smart, de ultima generatie prin:  

• Analiza efectelor socio-economice si de 
mediu a utilizarii 3G/4G/5G si a 
optiunilor existente pentru 
implementarea acestora. 

• Dezvoltarea unor solutii innovative, 
eficiente din punct de vedere al 
costurilor si al Mediului, bazate pe 
nevoile comunitatilor  

• Cresterea competitivității și durabilității 
sociale și de mediu a sectoarelor 
agricole și forestiere și a zonelor rurale 
prin soluții inovatoare 5G 

• Dezvoltarea unor instrumente pentru 
facilitarea luării deciziilor, în special 
pentru municipalități, fermieri, silvicultori 
și asociațiile acestora si selectarea celor 
mai bune solutii de conectivitate la 
internet, luând în considerare aspectele 
tehnice, economice și de mediu. 

• Cresterea eficientei energetice și 
atenuarea efectelor asupra climei prin 
analiza și dezvoltarea celor mai 
eficiente opțiuni de conectivitate 

 
Proiectele trebuie să vizeze mai multe 
sectoare 

Buget total: 
10.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se 
estimeaza 
finantarea a 
2 proiecte 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
communitie
s-01-03 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
2-fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban communities/ 

Comunități rurale, 

de coastă și urbane 

rezistente, 

incluzive, sănătoase 

și verzi) 

 

NOU! 

 

HORIZON-CL6-

2021-

COMMUNITIES-01-

05 Integrated urban 

food system 

policies – how 

cities and towns 

can transform food 

systems for co-

benefits /Politici 

urbane integrate 

privind sistemul 

alimentar - modul 

în care orașele pot 

transforma 

sistemele 

alimentare  

Tip de actiune: IA 

(actiuni de inovare) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, universități, 
ONG / ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

 

Acțiunea vizează abordări multi și 
transdiciplinare.  
 
Propunerile eligibile trebuie sa vizeze cel putin 
5 orașe care nu au politici integrate ale 
sistemelor alimentare si sa abordeze 
urmatoarele nivele/aspecte:   

• întelegere - cartografierea sistemelor, 
politicilor și acțiunilor alimentare locale, 
cu un accent special pe evaluarea 
lanțurilor scurte de aprovizionare și a 
mediilor alimentare urbane precum și pe 
dezvoltarea de indicatori locali și cadre 
de monitorizare 

• guvernanță - dezvoltarea și evaluarea 
proceselor de guvernanță și a 
sistemelor alimentare inovatoare, 
acțiuni de elaborare și implementare a 
politicilor integrate 

•  învățare reciprocă: întărirea sau 
crearea unor rețele de orașe pentru a 
promova schimburile de bune practici și 
cunoștințe. 

 

Buget total 
12.000.000 
euro 
 
Se 
estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

30%, cu 
exceptia 
ONG (0%) 

6 octombrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
communitie
s-01-05 

 

Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
2-fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban communities/ 
Comunități rurale, 

de coastă și urbane 
rezistente, 

incluzive, sănătoase 
și verzi) 

 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-01-
06 Inside and 
outside: 
educational 
innovation with 
nature-based 
solutions 
/Sprijinirea 
inovației în 
educație prin 
intermediul 
soluțiilor bazate pe 
natură  
 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 
 

Rețele de colaborare pan-europene, 
parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, universități, 
ONG / ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații, 
 
Se au în vedere colaborări cu JRC 
(Centru Comun de Cercetare) 
 

Această acțiune are în vedere sprijinirea 
inovației în educație prin intermediul soluțiilor 
bazate pe natură (SBN). Sunt eligibile activități 
ce contribuie la dezvoltarea unor soluții verzi, 
bazate pe inovare socială, pentru creșterea 
reziliențeii și a sustenabilității orașelor și a 
comunităților, dezvoltarea rezilienței fizice și 
mentale - potențial educațional ridicat. Acest 
tip de soluții facilitează tranziția către orașe și 
teritorii mai durabile și contribuie la la 
construirea rezilienței acestora. Acțiunile avute 
în vedere sunt complementare cu cele din 
Clusterul 2, trebuie să fie în sinergie cu 
proiectele de cercetare din domeniul SBN și 
pot viza rețele educaționale multidisciplinare, 
pane-europene formate din specialiști, 
cercetători, autorități publice, multiplicatori, 
reprezentanți ai societății civile ce contribuie la 
dezvoltarea unor metode de conștientizare cu 
privire la soluțiile inovative bazate pe natură 
către scoli (primar, secundar, vocațional și/sau 
centre de formare și centre universitare (de 
exemplu, arhitectură și inginerie). Propunerile 
vor avea în vedere creșterea gradului de 
conștientizare a valorii SBN pentru a educa 
copiii și tinerii într-un mod inovator și holistic, 
dezvoltând competențe, valori și printr-o 
pedagogie activă și antrenantă. Acestea vor 
viza și creșterea gradului de conștientizare și 
de implicare publică pe termen lung cu privire 
la BNS și beneficiile acestora, sporind 
capacitatea cetățenilor de a acționa ca actori 
responsabili și participativi într-o societate 
bazată pe cunoaștere 
Programele și materialele didactice SBN 
trebuie să fie disponibile pe scară largă în 
întreaga UE, iar rezultatele trebuie să fie 
accesibile pe Oppla.eu și Scientix.eu 
 
Exemple de SBN includ acoperișuri verzi și 
pereți verzi; parcuri care pot contribui la 
îmbunătățirea calității aerului și pot oferi 
cetățenilor oportunități de agrement și 
exerciții; coridoare verzi care leagă ariile 
naturale; grădini urbane etc. 

5.000.000 
euro 
 
Se 
estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

0% 6 octombrie 
2021 
 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
communitie
s-01-06 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
2-fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
GOVERNANCE-01-
07 Regional 
governance models 
in the bioeconomy/ 
Modele regionale 
de guvernanță în 
bioeconomie 
 
 
 
 
 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 
 
 

Autorități publice centrale, locale, 
organizații regionale sau alte tipuri 
de organizații 

În cadrul acestei acțiuni pot fi depuse abordări 
în acord cu Pacul Ecologic European, Planul 
de Acțiune al UE pentru Economie Circulară și 
Strategia UE privind Bioeconomia ce 
contribuie la dezvoltarea unor modele 
inovative de guvernanță pentru a realiza 
procese de decizie mai bine informate, 
pentru a asigura implicare socială și 
inovare. În plus, pentru a atinge obiectivele 
de dezvoltare durabilă (SDG), această acțiune 
sprijină cooperarea dintre mediul academic și 
autoritățile publice din Europa/ internaționale.  
Propunerile eligibile trebuie să țină cont de 
particularitățile regionale și locale, inclusiv de 
disponibilitatea materiilor prime, dezvoltarea 
industrială, modelele de consum, piața și 
fluxurile de investiții disponibile (modele 
financiare), asigurând în același timp 
schimburi de bune practici și experiențe între 
regiunile europene. Acest lucru ajută, de 
asemenea, la avansarea inovației la scară 
locală și la implicarea tuturor actorilor. Se are 
în vedere dezvoltarea unor strategii de 
bioeconomie cuprinzătoare și orientate spre 
inovare și durabilitate, inclusiv dezvoltarea 
unor structuri suport de guvernanță pentru 
autoritățile regionale, contribuind la inițiativa 
Orașe și Regiuni Circulare (CCRI). Această 
acțiune va sprijini dezvoltarea, într-un cadru 
regional, a lanțurilor valorice durabile bazate 
pe bioeconomie (set de instrumente, inclusiv 
strategii, planuri și programe). Propunerile 
trebuie să abordeze creativitatea socială și să 
aibă în vedere de oportunitățile regionale, 
asigurând consum redus de resurse și 
amprenta de mediu scăzută.   

Buget total: 
5 mil. euro 
 
2.5 mil. 
euro/proiect 
 
Se 
estimează 
finanțarea a 
două 
proiecte. 
 
 

  https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-07 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-07
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-01-
08 Improving 

understanding of 
and engagement in 
bio-based systems 
with training and 

skills development/ 
Îmbunătățirea 
înțelegerii și 
implicării în 

sistemele bazate pe 
biologie, prin 

instruire și 
dezvoltarea 
abilităților 

 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Instituții publice, orașe, municipii, 
alte autorități publice locale, 
organizații regionale, ONG / ONP, 
instituții de cercetare, universități 
organizații internațională, IMM-uri, 
întreprinderi mari, 

Pot fi depuse abordări în acord cu Pacul 
Ecologic European, Planul de Acțiune al UE 
pentru Economie Circulară și Strategia UE 
privind Bioeconomia ce contribuie la 
dezvoltarea unor modele inovative de 
guvernare și care au ca rezultat o capacitate 
Abordările vor avea în vedere angajamentul 
social, susținând învățarea permanentă și 
recalificarea, în domeniul bioeconomiei. Se 
are în vedee crearea de orientări și programe 
de formare și mentorat în domeniul 
bioeeconomiei pentru regiuni și comunități 
locale, creșterea gradului de conștientizare, 
înțelegere și implicare a tuturor actorilor (în 
special a părților interesate implicate în 
învățarea adulților, recalificarea și dezvoltarea 
competențelor), cu accent pe co-creare și 
inovare socială, sprijin pentru valorificarea 
inovativă și sustenabilă a potențialullui local, 
integrarea oportunităților create de 
bioeconomie, dezvoltarea de noi modele de 
afaceri și măsuri sociale conexe pentru a 
permite consumatorilor, industriei și 
autorităților publice să treacă la un 
comportament responsabil, social și de mediu 
etc. Proiectele propuse vor asigura sinergii cu 
acțiunile de cercetare existente (H2020, 
BBIJU,BIOEAST, EIT Knowledge și 
comunitățile de inovare), vor asigura 
transparență și incluziunea tuturor actorilor. 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se 
estimează 
finanțarea a 
două 
proiecte. 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-08 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
GOVERNANCE-01-
09 Revitalisation of 
European local 
communities with 
innovative bio-
based business 
models and social 
innovation/ 
Revitalizarea 
comunităților locale 
europene cu 
modele de afaceri 
inovatoare bazate 
pe bio și inovație 
socială 
 
 

Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 

sprijin) 

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, municipaități, alte 
tipuri de autorități publice, institute 
de cercetare, universități, IMM-uri 
inclusiv start-upuri, întreprinderi 
mari,  

Acțiunea avansează rolul și impactul inovației 
bazate pe bioeconomie pentru a accelera 
tranziția de la o economie liniară bazată pe 
consum, la un sistem bazat pe biologie, 
eficient din punct de vedere al resurselor și 
circular. În cadrul acestei acțiuni pot fi 
dezvoltate modele de guvernanță inovative în 
ceea ce privește revitalizarea comunităților 
locale (înțelese atât în sens teritorial și social), 
cât și la reducerea impactului lor social și 
asupra mediului. Propunerile trebuie să 
selecteze o gamă de servicii bio, relevanta la 
nivel local și pentru care lanțurile valorice pot 
fi adaptate nevoilor comunității; să se 
concentreze pe modele de afaceri 
noi/îmbunătățite, în acord cu capacități locale 
(materii prime, infrastructură, abilități umane 
etc.), să evalueze / să dezvolte sistemul de 
monitorizare și indicatorii  eficacității și 
robusteții schemelor de guvernanță existente, 
pentru a permite replicarea în toată Europa 
(de exemplu, generarea de venituri pentru 
toate părțile interesate, condițiile de muncă, 
indicatorii de mediu, implicarea socială, 
parametrii de inovare etc.). Propunerile trebuie 
să analizeze provocările existente/potențiale 
ce contribuie la tranziția către un 
comportament responsabil social și ecologic 
în toate domeniile (de exemplu, măsuri de 
reglementare, inițiative de responsabilitate 
corporativă, educație), asigurând incluziunea 
tuturor actorilor (ONG-urilor, societății civile 
etc.). Proiectele selectate vor asigura 
implicarea tuturor actorilor relevanți (autorități 
publice, IMM-uri, ONG-uri, furnizori de 
cunoștințe). Această implicare se va asigura 
prin intermediul unor comunicări robuste și 
transparente și campanii de conștientizare.  
 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se 
estimează 
finanțarea a 
două 
proiecte. 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-09 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 
 

 
 

 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-01-
19 - Development of 
the markets and use 

of digital 
technologies and 
infrastructure in 

agriculture – state of 
play and foresight: 

digital and data 
technologies for the 
agricultural sector in 

a fast changing 
regulatory, trade and 

technical 
environment/Dezvolt

area piețelor și 
utilizarea 

tehnologiilor digitale 
și a infrastructurii în 

agricultură - 
tehnologii digitale și 

de date pentru 
sectorul agricol într-

un mediu de 
reglementare, 

comercial și tehnic în 
continuă schimbare 

 
Tip actiune: RIA 
(cercetare si inovare) 

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, municipaități, alte 
tipuri de autorități publice 
 
NB! Sunt vizate parteneriate - 
abordare multi-stakeholderi 

Utilizarea tehnologiilor și infrastructurii digitale 
pentru dezvoltarea piețelor agricole în vederea 
creșterii sustenabilității și perormanțelor 
economice. Adoptarea tehnologiilor digitale în 
sectorul agricol și dezvoltarea soluțiilor 
complementare bazate pe TIC.  
[Creșterea transparenței pe piețele 
tehnologice digitale și a datelor din sectorul 
agricol și a schimbării de date în lanțul valoric 
agricol și susținerea concurenței; 
Reduceți riscul investigațiilor în tehnologii 
digitale și de dată în sectorul agricol; 
Consolidarea capacităților de elaborare și 
monitorizare și analiză a documentelor politice 
și a instrumentelor digitale utilizate în 
agricultură  
 

Buget total: 
4.000.000 
Euro 
 
Alocare per 
proiect: 
Între 
2.000.000 și 
4.000.000 
euro 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-19 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-19
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 
 

 
 

 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-01-
20 -Data economy 

in the field of 
agriculture – 

effects of data 
sharing and big 
data/Economia 

datelor în domeniul 
agriculturii - efecte 
ale schimbului de 

date și ale big data 
 
 
 
 
Tip actiune: RIA 
(cercetare si inovare) 

 

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, municipaități, alte 
tipuri de autorități publice 
 

Se are în vedere creșterea transparenței pe 
piețele tehnologiilor digitale și a datelor din 
sectorul agricol și facilitarea schimbului de 
date în lanțul valoric agricol. Sunt vizate 
abordări ce contirbuie la elaboraea unor 
instrumente/mecanisme de analiză cantitativă 
și calitativă a utilizării datelor și tehnologiilor 
digitale în sectorul sectorul agricol. Abordările 
propuse trebuie să contribuie și la creșterea 
performanțelor de mediu și economice ale 
sectorului agricol. 

 

Buget total: 
4.000.000 
Euro 
 
Alocare per 
proiect: 
Între 
2.000.000 și 
4.000.000 
euro 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-20 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-20
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
GOVERNANCE-01-
21 - Potential of 
drones as multi-
purpose vehicle – 
risks and added 
values/ Evaluarea 
potențialului 
dronelo ca vehicule 
multifuncționale 
multifuncțional - 
riscuri și valori 
adăugate 

 

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, municipaități, alte 
tipuri de autorități publice 
 
NB! Sprijinul acordat terților este 
posibil în contextul acestei acțiuni. 
 

Utilizarea crescută a dronelor în scopuri 
sectoriale și sociale poate fi observată în UE. 
În domeniul producției agricole, dronele sunt 
utilizate în UE, în diferite măsuri, în toate 
statele membre. Acțiunea își propune 
evaluarea acestui potențial și dezvoltarea de 
capacități consolidate cu privire la utilizarea 
dronelor și/ altor sisteme de aeronave pilotate 
de la distanță în agricultură și silvicultură. De 
asemenea se are în vedere consolidarea 
capacităților de monitorizare a plantelor 
șeptelului, inclusiv monitorizări de agro-
mediului prin utilizarea dronelor și a altor 
sisteme de aeronave pilotate de la distanță. 
 

Buget total: 
12.000.000 
Euro 
 
Alocare per 
proiect: 
6.000.000  
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-21 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-21
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 

inovativă, observații 
de mediu și soluții 

digitale  
 
NOU! 

 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-01-
22Assessing the 
impacts of digital 
technologies in 

agriculture – cost, 
benefits and 
potential for 

sustainability 
gains/ Evaluarea 

impactului 
tehnologiilor 

digitale în 
agricultură - 

costuri, beneficii și 
potențial pentru 

durabilitate 
 
 
  

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, municipaități, alte 

tipuri de autorități publice 
 

NB! Sunt vizate parteneriate - 
abordare multi-stakeholderi; este 
posibilă implicarea JRC 

Se are în vedere dezvoltarea de analize cu 
privire la impactul tehnoloiiilor digitaleîn 
agrcultură, inclusiv analiza ptențialului lor de a 
crește performanțele economice și 
sustenabilitatea fermelor, de a facilita și de a 
îmbunătăți condițiile de muncă; facilitarea 
utilizării tehnologiilor digitale de către fermieri, 
inclusiv prin sprijinul decizional și consolidarea 
capacităților fermierilor și a altor părți 
ineresate în domeniul tehnologiilor digitale. 
. 

Buget total: 
15.000.000 
Euro 
 
Alocare per 
proiect: 
7.500.000  
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.eu
ropa.eu/info/
funding-
tenders/opp
ortunities/po
rtal/screen/o
pportunities/
topic-
details/horiz
on-cl6-
2021-
governance-
01-22 
 
Prezentare 
InfoDays20
21: 
 
https://www.
horizon-
europe-
infodays202
1.eu/event/c
luster-6-
food-
bioeconomy
-natural-
resources-
agriculture-
environment
/destination-
7-0 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-22
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Control şi executare 

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

 

 

Sprijinirea 
monitorizării, 
controlului şi 
executării, 
consolidării 
capacităţii 
instituţionale şi 
administraţiei publice 
eficiente, fără a crea 
sarcini administrative 
suplimentare 

Autoritate publică cu atribuții în 
domeniul controlului și inspecției din 
sectorul pescăresc 

• modernizarea şi achiziţionarea de nave, 

de aeronave şi de elicoptere de patrulă, 

cu condiţia ca acestea să fie utilizate 

pentru controlul activităţilor de pescuit cel 

puţin 60 % din perioada lor totală de 

utilizare pe durata unui an; 

 

• dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea 

componentelor, inclusiv a hardware-ului şi 

a software-ului, necesare pentru a se 

asigura trasabilitatea produselor 

pescăreşti şi de acvacultură; 

Între 24.598 
lei și 
25.000.000 
lei 

0% 16 august 
2021, ora 
14.00 

https://www.
ampeste.ro/
docs/POPA
M/Anunturi_
lansari/Iunie
_2021/VI.1_
lit.e/Apel_VI
.1_-
_cu_lit._e_-
_Apel_5_-
_fara_pasap
ort.pdf 

 

 

Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
Sistemului Național 
de Cercetare – 
Dezvoltare  

Performanță 
instituțională din 
cadrul PNCDI III 

 

 

Susținerea 
proiectelor de 
dezvoltare 
instituțională pentru 
instituțiile de 
învățământ superior 
de stat acreditate și 
institutele de 
cercetare dezvoltare 
din România 
certificate, în 
vederea creșterii 
capacității și 
performanței 
instituționale, pentru 
a obține cea mai 
mare valoare pentru 
banii investiți în 
cercetare, prin 
concentrarea 
resurselor spre 
organizațiile de 
cercetare publice. 

Institute de cercetare-dezvoltare 
certificate 

Instituții de învățământ superior de 
stat acreditate 

• Activități suport pentru cercetare 

• Activități conexe celor de cercetare – 
dezvoltare 

• Activități de inovare 

Maxim 
8.000.000 
lei 

- 20 august 
2021 

https://www.
research.go
v.ro/uploads
/programe-
nationale/pn
-cdi-
iii/competitii/
2021/pdi-
pfe-cdi/pi-
c1-2pfe-cdi-
2021_omcid
-128.pdf 

https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf
https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Iunie_2021/VI.1_lit.e/Apel_VI.1_-_cu_lit._e_-_Apel_5_-_fara_pasaport.pdf


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE 

PAGINA 18 DIN 53                                                                                                      9 AUGUST 2021 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru rețele 
europene de 
organizații din 
sectoarele culturale 
și creative  

(EUROPA 
CREATIVA 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 

 
 

Intenționează să 
consolideze 
capacitățile 
sectoarelor culturale 
și creative europene 
de a face față 
provocărilor comune 
și de a alimenta 
talentele, de a inova, 
de a prospera și de a 
genera locuri de 
muncă. 

Rețele multinaționale reprezentative 
de organizații culturale europene 

• consolidare a capacităților, 
implementate de rețele multinaționale 
reprezentative de organizații culturale 
europene. 
 

• dezvoltarea, crearea, producția, 
diseminarea și conservarea bunurilor și 
serviciilor, care întruchipează expresii 
culturale, artistice sau de altă natură 
creativă, precum și educație sau 
gestionare, legate de aceste activități. 

 

• sectoarele includ, printre altele, 
arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, 
meșteșuguri artistice, audiovizuale 
(inclusiv film, televiziune, jocuri video și 
multimedia), patrimoniu cultural tangibil 
și intangibil, design (inclusiv design de 
modă), festivaluri, muzică, literatură, 
spectacol de artă (inclusiv teatru și 
dans), cărți și edituri, radio și arte 
vizuale. 

Maxim 
825.000 
euro 

Minim 20% 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/
3hg7T1M 

 

https://bit.ly/3hg7T1M
https://bit.ly/3hg7T1M
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană  

Apelul destinat 
entităților culturale 
paneuropene  

(EUROPAcercetare 
inovare 

CREATIVĂ 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 

 
 

Scopul programului 
este de a oferi 
oportunități de 
formare, 
profesionalizare și 
performanță pentru 
tinerii artiști talentați. 

Organizațiile culturale - în acest caz, 
orchestre, al căror scop este de a 
oferi oportunități de formare, 
profesionalizare și performanță 
pentru tinerii artiști talentați. 
 
state membre UE, inclusiv din țări și 
teritorii de peste mări, 
state non-membre UE, 
state SEE și țări asociate 
programului Europa Creativă sau 
țări care se află în cursul 
negocierilor pentru un acord de 
asociere și în care acordul intră în 
vigoare înainte de semnarea 
grantului. 

• sprijinirea consolidării capacității și a 
profesionalizării tinerilor muzicieni 
talentați, oferindu-le standarde înalte de 
dezvoltare a carierei prin oportunități de 
recrutare, formare și de reprezentații. 

 
Acțiunile trebuie: 

• să implice tineri muzicieni talentați din 
Europa; 

• să adopte o abordare riguroasă, 
transparentă și favorabilă incluziunii în 
ceea ce privește recrutarea și formarea 
tinerilor artiști; 

• activitățile de recrutare ar trebui realizate 
pentru a reflecta diversitatea muzicală și 
culturală a Europei; 

• să ofere artiștilor vizați posibilități 
adecvate de a performa, în special pentru 
publicul nou sau tânăr, prin utilizarea unor 
mijloace adecvate, inclusiv spectacole live 
sau prin instrumente digitale. 

 

Maxim 
1.800.000 
euro 

- 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/
2U6fGYr 

 

https://bit.ly/2U6fGYr
https://bit.ly/2U6fGYr
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstei
n și 
Guvernul 
României 

RO-CULTURA  
 
Consolidarea 
antreprenoriatului 
cultural și 
dezvoltarea 
publicului 
 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014-
2021) 
 
 
 
 

Consolidarea 
antreprenoriatului 
cultural; 
 
Dezvoltarea 
publicului; 
 
Întărirea cooperării 
culturale și a 
schimbului cultural 
între statele 
donatoare și 
România. 

Instituție publică de cultură (muzeu, 
teatru, operă, operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru cultural 
etc.)  
 
Organizație neguvernamentală 
 
Societate comercială și societate 
cooperativă 

▪ inițiative de artă contemporană (artă 
plastică, artă dramatică, muzică etc.);   

▪ producții artistice rezultate ca urmare a 
documentării istoriei culturale a 
minorităților și grupurilor sociale, etnice 
și culturale, altele decât minoritatea 
romă;  

▪ abordări inovative ale patrimoniului 
cultural ce vizează dezvoltarea 
publicului; 

▪ schimb de experiență, know-how și 
bune practici în sectoarele culturale și 
creative cu entități din statele 
donatoare;  

▪ inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ 
profesioniștilor din sectoarele culturale 
și creative și/sau a lucrărilor acestora;  

▪ dezvoltarea potențialului de angajare în 
cadrul sectoarelor culturale și creative; 

▪ dezvoltarea sau actualizarea 
competențelor și abilităților artiștilor și 
profesioniștilor activi în sectoarele 
culturale și creative, adaptate unui 
mediu în continuă schimbare;  

▪ dezvoltarea profesională a membrilor 
echipei de proiect prin activități de 
instruire formală și non-formală, 
mentorat, job shadowing etc.; 

▪ dezvoltarea de noi produse și servicii 
culturale și introducerea lor pe piață; 

▪ creșterea incluziunii și conștientizării 
publice cu privire la diversitatea 
culturală; 

▪ implementarea de modele inovatoare 
de afaceri în sectoarele culturale și 
creative, care să contribuie la 
dezvoltarea locală a comunităților; 

▪ abordări interdisciplinare. 

Între 50.000 
și 200.000 
euro 

0%  
 

31 august 
2021, ora 
16:00 
(GMT+2) 

https://www.
ro-
cultura.ro/ap
eluri/acces-
la-
cultura/apel-
2122-
s3?fbclid=Iw
AR0IjRKST
XBO1WVaA
FEIRXBluE
po2Ct4nyY
DnqnTo3ao
XBAtThgVu
Nn8Ark 
 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru 
proiecte de 
cooperare 
europeană  
 
Proiecte de mai 
mică amploare, 
medie și mare 
 
(EUROPA 
CREATIVA 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 
 
 
 
 

Sprijinirea proiectelor 
care implică o mare 
diversitate de actori 
activi în diferite 
sectoare culturale și 
creative, pentru a 
desfășura un spectru 
larg de activități și 
inițiative.  
 
Proiectele europene 
de cooperare sunt, 
de asemenea, 
concepute pentru a 
contribui la punerea 
în aplicare a 
inițiativelor politice 
emergente ale UE, 
cum ar fi Noul 
Bauhaus european. 

Teatre, muzee, asociații și fundații, 
centre de cercetare, biblioteci, 
universităţi, edituri, galerii, institute 
și centre culturale, companii din 
sfera business-ului creativ, autorităţi 
publice etc., active în sectoarele 
culturale și creative. 
 
Implică operatori din minim 3 țări 
eligibile. (amploare mică) 
 
Implică operatori din minim  5 țări 
eligibile. (amploare medie) 
 
Implică operatori din minim  10 țări 
eligibile. (amploare mare) 
 
Entități publice sau private 
stabilite în: 
 
Țările membre UE 
Țările participante la programul 
Europa Creativă 
Țările SEE listate și țările asociate 
Programului Europa Creativă sau 
țările aflate în negocieri în curs 
pentru un acord de asociere și în 
care acordul intră în vigoare înainte 
de semnarea grantului 

• Crearea și circulația transnațională: 
acolo unde este necesară cooperarea 
transnațională din motive artistice și 
financiare. Acest lucru este pentru a 
crește dimensiunea europeană a 
procesului artistic și creativ. Coproducția 
este, de asemenea, un instrument de 
stimulare a creativității, de partajare a 
resurselor și de facilitare a distribuției 
transnaționale a conținutului și a 
circulației artiștilor. Proiectele vor trebui să 
ia în considerare noul context, cum ar fi 
problemele legate de sănătate sau de 
mediu și să integreze modalități 
inovatoare (digitale) de producere și 
diseminare a conținutului. 
 

• Inovare: este necesară pentru evoluția 
sectorului și competitivitatea acestuia. 
Inovația trebuie înțeleasă într-un mod 
larg. Inovațiile nu sunt neapărat de natură 
tehnologică și pot include dezvoltarea și 
experimentarea de noi practici sau noi 
modele, ci și transferul și diseminarea de 
bune practici din regiuni sau sectoare 
europene mai avansate către alte regiuni 
din Europa sau discipline. 

 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mică: 
 
Maxim 
200.000 
euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie:  
 
Maxim 
1.000.000 
euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Maxim 
2.000.000 
euro 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mica: 
 
Minim 20% 
 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie: 
 
Minim 30% 
 
 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Minim 40% 
 
 
 

7 
septembrie 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/
3dkS09e 

 

https://bit.ly/3dkS09e
https://bit.ly/3dkS09e
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
pentru protejarea și 
promovarea 
drepturilor copilului 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 
 

Programul va 
contribui la răspunsul 
asupra impactului 
pandemiei Covid-19, 
promovând 
modalități de 
integrare și integrare 
a drepturilor copiilor 
în răspunsurile la 
această situație și la 
orice alte situații de 
urgență și va 
contribui la punerea 
în aplicare a 
acțiunilor propuse de 
UE Strategia privind 
drepturile copilului.  

Entități publice sau private din 
statele membre UE sau țările SEE, 
parte din programul CERV 

• Evaluarea lecțiilor învățate din situația 
Covid-19 în contextul impactului acesteia 
asupra drepturilor copilului, oferirea de 
recomandări pentru integrarea drepturilor 
copilului și plasarea drepturilor și nevoilor 
copiilor în centrul răspunsurilor politice în 
situații de urgență la nivel național și / 
sau local și luarea aspectele specifice 
sexelor luate în considerare; 

• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte 
tipuri de întâlniri online și offline (dacă 
este posibil) care să asigure participarea 
copiilor la evaluarea impactului 
pandemiei 

• Analiza informațiilor primite de la copii, 

• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative 
pentru copii care să ia în considerare 
nevoile și opiniile copiilor exprimate în 
timpul consultărilor 

• Consolidarea capacităților, activități de 
formare, campanii de informare pentru 
autoritățile locale relevante și creșterea 
gradului de conștientizare a acestora 
asupra drepturilor și nevoilor copiilor, 

În cooperare cu copiii, proiectarea, 
stabilirea și / sau consolidarea 
protocoalelor și mecanismelor care oferă 
sprijin copiilor afectați în cea mai mare 
parte de situația Covid-19. 

Minim 
75.000 
euro/proiect 

- 7 
septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/
3hSSlmz  

https://bit.ly/3hSSlmz
https://bit.ly/3hSSlmz
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Islanda, 
Liechtenstei
n, Norvegia 
și Guvernul 
României 

Creșterea 
capacității de a 
furniza energie 
regenerabilă - Alte 
surse de energie 
regenerabilã 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 
 

Mai puțină energie 
consumatoare de 
carbon și creșterea 
siguranței 
aprovizionării. 

Entități: 
private sau publice; 
comerciale sau necomerciale; 
 
Organizațiile 
neguvernamentale, înființate ca 
persoane juridice în România. 
 

Apelul oferă sprijin pentru proiecte care vor 
dezvolta și implementa activități care vizează 
producția de energie/electricitate din alte 
surse de energie regenerabilă (alte RES): 

• proiecte care utilizează substraturi bio-
bazate (gunoi de grajd, deșeuri din 
alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, 
culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) 
pentru producerea de energie electrică și 
încălzire/răcire în comunitățile locale; 

• dezvoltarea și investițiile în instalații 
industriale private pentru proiecte de 
deșeuri în energie; 

• energie solară sau eoliană: noi proiecte la 
scară mică (până la 1.000 kW capacitate 
instalată) și producția de energie electrică 
pentru consumul propriu al solicitantului 
(nu pentru vânzare în scopuri de profit); 

• instruirea personalului cu privire la 
utilizarea și întreținerea echipamentelor, 
oferite de furnizorul echipamentului, ca 
parte integrantă a unui proiect de 
investiții. 
 

Între: 
200.000 - 
2.000.000 
euro 

- 8 
septembrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/rene
weable-
energy/rom
ania-
energy/call-
3.1/ 

 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
adresat Autorităților 
Naționale pentru 
Protecția Datelor 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 
 
 

Facilitarea 
implementării 
obligațiilor GDPR de 
către întreprinderile 
mici și mijlocii și 
sensibilizarea 
publicul larg despre 
GDPR 

Autoritățile naționale pentru 
protecția datelor 
 
Partenerii pot fi entități publice sau 
organizații private  
 

Ajutarea autorităților naționale de protecție a 
datelor să ajungă la întreprinderi și publicul 
larg prin: 

• sprijinirea activităților desfășurate de 
autoritățile naționale de protecție a 
datelor pentru a facilita implementarea 
obligațiilor GDPR de către întreprinderile 
mici și mijlocii; aceste activități pot 
include în special furnizarea de îndrumări 
practice, șabloane și instrumente digitale 
destinate întreprinderilor mici și mijlocii 
care pot fi reproduse în alte state 
membre; 
sprijinirea activităților desfășurate de 
autoritățile de protecție a datelor pentru a 
sensibiliza publicul larg despre GDPR. 

Minim 
75.000 euro 

- 9 
septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/
2T6z1YL 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://bit.ly/2T6z1YL
https://bit.ly/2T6z1YL
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Norvegia Schema pentru 
proiecte individuale, 
apel II 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 
 

Finanțarea 
dezvoltării și aplicării 
tehnologiilor/ 
produselor, 
proceselor și 
soluțiilor inovatoare 
verzi, albastre sau 
TIC  
 
Se propune 
creșterea 
competitivității pentru 
întreprinderile 
românești din ariile 
enunțate anterior, 
sub forma creșterii 
cifrei de afaceri și a 
profitului operațional 
net și crearea de 
locuri de muncă 

IMM-urile cu cel mult 25% drept de 
proprietate publică, înregistrate ca 
persoane juridice în România de cel 
puțin 3 ani la data limită de 
depunere. 
 
Parteneri eligibili: orice entitate 
privată sau publică, comercială sau 
necomercială, înregistrată ca 
persoană juridică în Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein sau în 
România. 

Inovația industriei ecologice 

• Dezvoltare, implementare și investiții în 
tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse și servicii 
ecologice 

• Dezvoltarea și implementarea 
„proceselor de producție mai ecologice” 

TIC 

• Dezvoltarea 
produselor/proceselor/soluțiilor TIC 

• Dezvoltarea de produse/procese/soluții 
folosind componente TIC 

Dezvoltarea albastră - Blue Growth 

• Dezvoltare și investiții în suprastructuri 
maritime; 

• Dezvoltarea de soluții legate de 
transportul maritime; 

• Dezvoltare și investiții în turismul costier 
și maritime; 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologie 
albastră; 

• Dezvoltare și investiții în resurse miniere 
de fond marin; 

• Dezvoltarea de soluții pentru energia 
albastră; 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniul pescuitului și acvaculturii; 
Dezvoltarea de soluții inovatoare legate 
de gunoi și deșeuri marine, desalinizarea 
apei. 

Între 
200.000 - 
2.000.000 
euro 

Minim 50% 15 
septembrie 
2021, ora 
13:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/cont
entassets/e
517b25993d
2433ba8be0
52f250d352
d/4_ro_eea-
grants_seco
nd_call_ips.
pdf  

https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Norvegia 
 

Schema de granturi 
mici, apel II 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 

Creșterea valorii  
adăugate și 
dezvoltarea durabilă 
în sectorul românesc 
de afaceri.  
Programul urmărește 
să stimuleze și să 
dezvolte cooperarea 
pe termen lung între 
Norvegia și 
România, pe baza 
dezvoltării și inovării 
afacerilor 

Întreprinderi cu cel mult 25% 
proprietate publică, stabilite ca 
persoane juridice în România; 
 
Pentru domeniul „Green Industry 
Innovation”, sunt eligibile și 
organizațiile non-profit înființate ca 
persoane juridice în România 
 
 
Parteneri eligibili: 
 
Orice entitate privată sau publică, 
comercială sau necomercială 
stabilită ca persoană juridică în 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau 
în România 

Inovație în Industria Verde („Green 
Industry Innovation”) 

• Dezvoltarea, implementarea și investițiile 
în tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse ecologice, 
servicii, tehnologii 

• Dezvoltarea și implementarea unor 
procese de producție mai ecologice 

Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) 

• Dezvoltarea și investițiile în supra-
structuri maritime 

• Dezvoltarea de soluții legate de 
transportul maritim 

• Dezvoltarea și investițiile în turismul de 
coastă și maritim 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologie 
albastră 

• Dezvoltarea și investițiile în resursele 
miniere ale fundului mării 

• Dezvoltarea de soluții pentru energia 
albastră 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniul pescuitului și acvaculturii 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate 
de deșeurile și deșeurile marine 

• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare 
pentru alimentarea cu apă, inclusiv 
desalinizarea 

TIC 
Dezvoltarea produselor, serviciilor, 
tehnologiilor TIC. 

Între 50.000 
- 200.000 
euro 

Minim 50% 22 
septembrie 
2021, ora 
13:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/busi
ness-
developmen
t/romania/sg
s-smg/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Islanda, 
Liechtenstei
n, Norvegia 
și Guvernul 
României 

Capacitate sporită 
de a furniza energie 
regenerabilă  
 
Energie geotermală 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 
 

Apelul susține 
proiectele 
concentrate pe 
reducerea 
consumului de 
carbon și 
dezvoltarea 
producției de energie 
geotermală 

Orice persoană juridică privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, ONG-uri  

Parteneriate formate din tipurile de 
entități enumerate anterior, din 
România 

 

• dezvoltarea și investițiile în furnizarea 
de energie geotermală a clădirilor 
publice, a clădirilor de birouri, a mall-
urilor, a siturilor și clădirilor industriale, 
precum și a locuințelor private în calitate 
de beneficiari finali; 
 

• activități de creștere a capacității de 
producție a energiei geotermale; 

 

• instruirea personalului privind utilizarea 
și întreținerea echipamentelor, furnizate 
de furnizorul echipamentului, ca parte 
integrată a unui proiect de investiții 
(activitate secundară în cadrul 
proiectului de investiții); 

 

• reînnoirea/ retehnologizarea sistemului 
de distribuție geotermală (activitate 
secundară). 

 

Între 
200.000 - 
2.000.000 
euro 

Minim 10% 30 septembr
ie 2021, 
ora 14:00 
 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/rene
weable-
energy/rom
ania-
energy/call-
2.1-
increased-
capacity-to-
deliver-
renewable-
energy--
geothermal/
?fbclid=IwA
R1z600Tl0J
7GMJVL33l
pOTh5ZC1
RetphlQOxb
xVdQmYJs
w7mXIZfE_
cRbA 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Corpul european de 
solidaritate 
 
 
 
 
 

Sprijinirea tinerilor 
care doresc să se 
implice în activități 
de voluntariat într-o 
varietate de domenii, 
de la sprijinirea 
persoanelor aflate în 
dificultate la 
sprijinirea acțiunilor 
în domeniul sănătății 
și al mediului, în 
întreaga UE și în 
afara acesteia. 
Prioritatea din acest 
an va fi sănătatea, 
voluntarii fiind 
mobilizați să lucreze 
la proiecte care 
vizează provocările 
din domeniul sanitar, 
inclusiv impactul 
pandemiei de 
COVID-19, precum 
și redresarea. 

Orice organism public sau privat 
poate solicita finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate. 
 
În plus, grupurile de tineri înregistrați 
pe portalul Corpului european de 
solidaritate pot solicita finanțare 
pentru proiecte de solidaritate. 

• Proiecte de voluntariat 
 

• Echipe de voluntariat în domenii cu 
prioritate ridicată 

 

• Proiecte de solidaritate 
 

• Eticheta de calitate pentru activitățile de 
voluntariat în spiritul solidarității 

 

• Eticheta de calitate pentru voluntariat în 
domeniul ajutorului umanitar 
 

- - 5 octombrie 
2021 

https://europ
a.eu/youth/n
ews/europe
an-
solidarity-
corps-2021-
2027-
launched_ro 

https://europ
a.eu/youth/s
olidarity/org
anisations/c
alls-for-
proposals_r
o 

 

 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Islanda, 
Liechtenstei
n, Norvegia 
și Guvernul 
României 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență energetică 
și securitate 
energetică 
 
Apelul 5(a) 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 

Creșterea capacității 
de cercetare și 
dezvoltare privind 
energia regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența energetică 
și tehnologiile/ 
soluțiile/serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
precum și organizații 
neguvernamentale, înființate ca 
persoane juridice în România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau privată, 
comercială sau necomercială, 
stabilită ca persoană juridică în 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau 
România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

 

Între 
200.000 și 
500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/rene
weable-
energy/rom
ania-
energy/ener
gy-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
developmen
t/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Islanda, 
Liechtenstei
n, Norvegia 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență energetică 
și securitate 
energetică 
 
Apelul 5(b) 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 

Creșterea capacității 
de cercetare și 
dezvoltare privind 
energia regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența energetică 
și tehnologiile/ 
soluțiile/serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
precum și organizații 
neguvernamentale, înființate ca 
persoane juridice în România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau privată, 
comercială sau necomercială, 
stabilită ca persoană juridică în 
Norvegia sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

 

Între 
200.000 și 
500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/rene
weable-
energy/rom
ania-
energy/ener
gy-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
developmen
t/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Islanda, 
Liechtenstei
n, Norvegia 
și Guvernul 
României 

Regenerabile -
Hidroenergie 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 

Creșterea capacității 
de cercetare și 
dezvoltare privind 
energia regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența energetică 
și tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
precum și organizații 
neguvernamentale, înființate ca 
persoane juridice în România. 

• generarea de energie în baraje fără 
motor construite inițial pentru 
alimentarea cu apă, apă de răcire 
pentru industrie sau irigație; 

• siguranța hidrocentralelor clasice 
operate în condiții proiectate; 

• siguranța hidrocentralelor vechi 
împotriva efectelor pericolelor naturale; 

• instalații de depozitare a pompelor. 
 

Între 
200.000 și 
500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/rene
weable-
energy/rom
ania-
energy/ener
gy-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
developmen
t/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Islanda, 
Liechtenstei
n, Norvegia 

Schema de granturi 
mici 
 
Apelul 5 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 

Creșterea capacității 
de cercetare și 
dezvoltare privind 
energia regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența energetică 
și tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
precum și organizații 
neguvernamentale, înființate ca 
persoane juridice în România 
 
Parteneri eligibili  
 
Orice entitate publică sau privată, 
comercială sau necomercială, 
stabilită ca persoană juridică în 
Norvegia sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 
studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

Între 50.000 
și 200.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.
innovasjonn
orge.no/en/s
tart-
page/eea-
norway-
grants/Progr
ammes/rene
weable-
energy/rom
ania-
energy/ener
gy-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
developmen
t/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Administraţia 
Fondului 
pentru 
Mediu 

Programul privind 
creșterea eficienței 
energetice și 
gestionarea 
inteligentă a 
energiei în clădirile 
publice cu 
destinație de unități 
de învățământ 
 
 
 
 
 

Modernizarea 
clădirilor publice cu 
destinație de unități 
de învățământ, 
prin finanțarea de 
activități/acțiuni 
specifice realizării de 
investiții pentru 
creșterea 
performanței 
energetice 
a acestora 

Unitățile administrativ-teritoriale 
organizate la nivel de comună, oraș 
sau municipiu; 
 
Subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiului Bucureşti; 
 
Instituţiile publice din subordinea 
autorităţilor publice locale. 

• Măsurile de creștere a eficienței 
energetice (cu asigurarea condițiilor 
de confort interior) includ lucrări de 
intervenție/activități aferente investiției 
de bază 

• Măsurile conexe care contribuie la 
implementarea proiectului pentru care 
se solicită finanțare şi care nu conduc 
la creșterea eficienței energetice 

 

• Îmbunătățirea izolaţiei termice a 
clădirii, precum şi a altor elemente de 
anvelopă care închid spaţiul 
condiționat al clădirii; 

 

• Introducerea, reabilitarea şi 
modernizarea, după caz, a instalaţiilor 
pentru prepararea, distribuţia şi 
utilizarea agentului termic pentru 
încălzire şi a apei de consum, a 
sistemelor de ventilare şi climatizare, 
a sistemelor de ventilare mecanică cu 
recuperarea căldurii, inclusiv a 
sistemelor de răcire pasivă, precum şi 
achiziţionarea şi instalarea 
echipamentelor aferente şi racordarea 
la sistemele urbane de 
încălzire/răcire, după caz; 

 

• Utilizarea surselor regenerabile de 
energie (energia solară, aerotermală, 
geotermală, hidrotermală, biomasa) 
etc. 

UAT cu o 
populație de 
până la 
5.000 
locuitori  
– maxim 3 
milioane 
lei; 
 
UAT cu o 
populație de 
peste 5.001 
locuitori – 
maxim 6 
milioane 
lei. 
 
UAT oraș – 
maxim 8 
milioane lei 
 
UAT 
municipiu – 
maxim 10 
milioane lei 
 
  
Maxim 
12.000.000 
lei 

Minim 0% 30 august 
2021, ora 
10:00  
 
29 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.
afm.ro/eficie
nta_energeti
ca_scoli_ghi
d_finantare.
php 

https://www.
afm.ro/eficie
nta_energeti
ca_scoli_leg
islatie.php 

http://mmedi
u.ro/app/we
broot/upload
s/files/2021-
07-
01_OM%20
Ghid%20efi
cienta%20e
nergetica%2
0CLADIRI%
20PUBLICE
%2028.06.2
021_FINAL
%20%2800
3%29.pdf 

 

  

https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_legislatie.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_legislatie.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_legislatie.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_legislatie.php
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_legislatie.php
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_OM%20Ghid%20eficienta%20energetica%20CLADIRI%20PUBLICE%2028.06.2021_FINAL%20%28003%29.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Creșterea gradului 
de acoperire cu 
servicii sociale   
 
Grup vulnerabil: 
copii  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 8, PI 
8.1, OS 8.3, Apel 
8.3C) 
 
 
 
 
 

Crearea 
infrastructurii sociale 
necesare ca urmare 
a închiderii centrelor 
de plasament în 
vederea 
dezinstituţionalizării 
copiilor protejați în 
aceste instituții 

Furnizorii de servicii sociale, publici 
și privați, care dețin centre de 
plasament ce urmează a fi închise. 
Aceștia pot încheia parteneriate cu:  
 
- unități administrativ-teritoriale, alte 
entități de drept public aflate în 
subordinea UAT și care desfășoară 
activități în domeniul social. 
 
- entități de drept privat, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale pentru 
copii, conform legislației aplicabile în 
vigoare (asociații și fundații, unități 
de cult) 

Pentru închiderea unui centru de plasament 
se pot depune unul sau mai multe proiecte. 
Un centru de plasament poate fi închis prin 
înființarea a cel puțin unei case de tip familial 
și înființarea sau, după caz, reabilitarea unui 
centru de zi.  
 
Activităţile orientative eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi:  
 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea infrastructurii existente pentru 
centrele de zi pentru copii;  

• construirea/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/dotarea caselor de tip familial/ 
apartamentelor pentru copii;  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea unor imobile şi transformarea lor 
în centre de zi pentru copii;  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea unor imobile şi transformarea lor 
în case de tip familial/apartamente pentru 
copii;  

• asigurarea/modernizarea utilităţilor 
generale şi specifice pentru centrele de 
zi pentru copii (inclusiv branşarea la 
utilităţi) şi pentru casele de tip familial/ 
apartamentele pentru copii;  

• crearea/modernizarea/adaptarea 
facilităţilor de acces fizic pentru persoane 
cu dizabilităţi;  
dotări pentru imobilele în care sunt 
furnizate servicii de îngrijire de zi/casele 
de tip familial/apartamentele pentru 
copii. 

Valoarea 
eligibilă a 
unui proiect: 
 
Între 
200.000 - 
1.000.000 
euro 

Minim 2% 1 
noiembrie 
2021 
 

http://www.i
nforegio.ro/r
o/axa-
prioritara-
8/apeluri-
lansate/463-
gs-8-3-c-
copii  

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Centre comunitare 
integrate 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 8, PI 
8.1, OS 8.1, 
Operațiunea B) 

 

 

 

Sprijinirea 
comunităţilor cu tip 
de marginalizare 
peste medie și 
severă, care 
constituie 
comunitățile supuse 
intervențiilor de tip 
soft privind serviciile 
comunitare integrate 

Unităţile administrativ-teritoriale care 
se regăsesc în lista celor 139 
comunităţi cu tip de marginalizare 
peste medie și severă (Anexa 14 la 
Ghid), precum şi parteneriatele între 
acestea şi: 
 
Alte unităţi administrativ-teritoriale; 

 
Orice alte autorități/instituții publice 
care pot contribui la buna 
implementare a proiectului. 
 

• construcţia/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/dotarea centrelor comunitare 
integrate; 

• pe lângă structurile („încăperile”) 
menţionate în baremul minim pentru 
organizarea centrului comunitar integrat şi 
înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri: 

a) un punct de lucru de medicină de 
familie sau un cabinet individual de 
medicină de familie; 
b) un cabinet de medicină dentară, un 
punct de recoltare pentru analizele 
medicale, alte servicii medicale 
necesare unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale; 
c) un centru de permanență; 
d) alte puncte de lucru destinate 
activităților și serviciilor integrate de 
sănătate, sociale și educaționale.” 

accesibilizarea spațiului destinat centrelor 
comunitare integrate și a căilor de acces, 
asigurarea/modernizare utilităţilor generale şi 
specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe 
amplasamentul obiectivului de investiții). 

Între 10.000 
- 100.000 
euro  
 

2% 30 
noiembrie 
2021 

https://www.
inforegio.ro/
ro/axa-
prioritara-
8/apeluri-
lansate/906-
ghidul-
specific-8-1-
b-cci-por-8-
8-1-b-2-7-
regiuni-
prioritatea-
de-investitii-
8-1-
obiectivul-
specific-8-2-
operatiunea
-b-centre-
comunitare-
integrate  

https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Programul național 
de construcții de 
interes public sau 
social 
 
 
 

Construirea, 
reabilitarea, 
modernizarea, 
dotarea și extinderea 
unui obiectiv, 
finalizarea unui 
obiectiv demarat 
anterior de beneficiar 

Autoritățile administrației publice 
centrale,  
 
Autoritățile administrației publice 
locale,  
 
Alte instituții publice și instituții de 
interes public și persoane juridice 
recunoscute ca fiind de utilitate 
publică în condițiile legii,  
 
Alte entități ce funcționează în baza 
unor legi speciale,  
 
inclusiv persoane fizice și juridice în 
cazul Subprogramului ”Lucrări în 
primă urgență” 

Construirea, reabilitarea, modernizarea, 
dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea 
unui obiectiv demarat anterior de beneficiar. 
 

1. Subprogramul ”Săli de sport” 
 

2. Subprogramul ”Bazine de înot” 
 

3. Subprogramul ”Complexuri sportive” 
 

4. Subprogramul ”Așezăminte 
culturale” 
 

5. Subprogramul ”Unități și instituții de 
învățământ de stat” 
 

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale” 
 

7. Subprogramul ”Unități sanitare” 
 

8. Subprogramul ”Săli de cinema” 
 

9. Subprogramul ”Lucrări în primă 
urgență” 
 

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri 
de locuințe situate în localități din 
zone defavorizate” 
 

11. Subprogramul ”Drumuri de interes 
local și drumuri de interes județean” 
 

12. Subprogramul ”Fose septice, 
microstații de epurare și sisteme de 
alimentare cu apă” 
 

A. Subprogramul ”Alte obiective de 
interes public sau social în domeniul 
construcțiilor” 

- 0% Depunere 
continuă 

https://www.
cni.ro/proiec
te/document
e-utile 

https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE 

PAGINA 36 DIN 53                                                                                                      9 AUGUST 2021 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstei
n și 
Guvernul 
României 
 

 

Apel pentru 
inițiative bilaterale – 
Timișoara Capitală 
Europeană a 
Culturii 2023  
 
 
(GRANTURILE 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN ŞI 
NORVEGIENE ȘI 
FONDUL PENTRU 
RELAȚII 
BILATERALE) 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
cooperării, 
îmbunătățirea 
cunoștințelor și 
înțelegerii reciproce 
între România, 
Norvegia, Islanda 
și/sau Liechtenstein 

Orice entitate publică sau privată, 
inclusiv ONG-uri, cu personalitate 
juridică din România și statele 
donatoare este considerată 
promotor sau partener eligibil 
 
Alţi parteneri eligibili: Entitățile 
publice și organizațiile 
neguvernamentale înființate ca 
persoană juridică într-o țară din 
afara Spațiului Economic European 
care are frontieră comună cu 
România  

Organizarea de evenimente, ateliere, 
conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, 
producții artistice, expoziții, târguri etc. care 
vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, 
tehnologie, experiență și bune practici între 
România și statele donatoare, în domenii 
relevante, precum: 
 
• sectoarele culturale și creative, 
 
• conservarea și utilizarea patrimoniului 

cultural, 
 
• promovarea diversității culturale și etnice 

și a dialogului intercultural; 
 
• dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, 

green city, smart city, city of the future; 
 

• conexiuni/lecții învățate/cooperare/ 
transferul de bune practici cu Capitale 
Europene ale Culturii din statele 
donatoare. 

 
Inițiativele trebuie să includă cooperarea între 
una sau mai multe persoane juridice dintr-un 
stat donator și una sau mai multe persoane 
juridice din România. 

Între 50.000 
- 100.000 
euro 

0% 20 
decembrie 
2021, ora 
16:00 

https://www.
eeagrants.r
o/stiri/apel-
timisoara-
2023?fbclid
=IwAR3P58
f7RW0SFN
8hKytKYBB
67t-
9RFfj1NNav
j9d6--Vci4-
nOwj6ih-
kOM  

https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunităţii 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 9, PI 
9.1) 

 
 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie şi 
excluziune socială, 
prin măsuri integrate 

Unități administrativ teritoriale 
oraș/municipiu/sectoarele 
municipiului București - ca membre 
în Grupul de Acțiune Locală din 
cadrul Listei SDL-urilor selectate la 
finanțare 

Parteneriate între UAT Oraș/ 
Municipiu/ sectoarele municipiului 
București - membru în Grupul de 
Acțiune Locală din cadrul Listei 
SDL-urilor selectate la finanțare și 
lider de parteneriat - și furnizori 
publici și privați de servicii sociale 

Furnizori publici și privati de servicii 
sociale acreditați conform legislației 
în vigoare, cu o vechime de cel 
putin un an, inainte de depunerea 
proiectului, cu competențe în 
furnizare de servicii sociale, 
comunitare, desfasurare de activitati 
recreativ-educative, culturale, 
agrement și sport 

Întreprinderi de economie socială 
de inserție 

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri 
de investiții, în funcție de nevoile specifice 
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală elaborate de către 
Grupurile de Acțiune Locală și se referă la: 

• investiţiile în infrastructura de locuire - 
construirea/reabilitare/modernizare 
locuinţelor sociale 

• investiţii în infrastructura de sănătate, 
servicii sociale – constructia/reabilitarea/ 
modernizarea/dotarea centrelor 
comunitare integrate medico-socială; 

• investiţii în infrastructura de educaţie – 
construire/reabilitare/modernizare/dotare
a de unităţi de învăţământ preuniversitar 
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli 
gimnaziale etc.); 

• investiții în amenajări ale spațiului urban 
degradat al comunității defavorizate. 

• construirea/dotarea cu echipamente a 
infrastructurii întreprinderilor de 
economie socială de inserţie 

 

Valoare 
minimă 
aferentă 
cheltuielilor 
eligibile:   

30.000 euro 
- 
pentru 
apelurile de 
proiecte 
POR/2019/9
/9.1/1/7REG
IUNI si 
POR/2019/9
/9.1/1/BI 

200.000 
euro  
pentru 
apelul de 
proiecte 
POR/2021/9
/9.1/3/Întrep
rinderi  
 
Valoarea 
totală 
maximă a 
pachetului 
de proiecte 
de 
infrastructur
ă la nivel de 
strategie: 
4.900.000 
euro 

0% în cazul 
întreprinderil
or de 
economie 
socială de 
inserție 

Minim 2% 
pentru 
celelalte 
categorii de 
beneficiari 

31 
decembrie 
2021, ora 
10:00 – 
pentru 
apelurile de 
proiecte 
POR/2019/9 
/9.1/1/7REG 
IUNI si 
POR/2019/9 
/9.1/1/BI 
 
15 
septembrie 
2021, ora 
14:00– 
pentru 
apelul de 
proiecte 
POR/2021/9
/9.1/3/Întrep
rinderi 

http://www.i
nforegio.ro/r
o/axa-
prioritara-
9/apeluri-
lansate  

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (roma 
și non-roma) din 
orașe/ municipii cu 
peste 20.000 
locuitori –  

Etapa a III-a a 
mecanismului 
Dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunităţii 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, AP 
5, OS 5.1) 

 

 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (roma 
și non-roma) din 
orașe/municipii cu 
peste 20.000 
locuitori, cu accent 
pe cele cu populație 
aparținând minorității 
roma, prin 
implementarea de 
măsuri/operațiuni 
integrate în contextul 
mecanismului de 
DLRC 

Autorități publice locale și unități cu 
personalitate juridică aflate în 
coordonarea sau subordonate 
acestora; 
 
Furnizori acreditați de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă; 
Furnizori autorizați de formare 
profesională; 
 
Centre autorizate de evaluare și 
certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale; 
 
Furnizori de servicii sociale 
acreditați în condițiile legii;  
 
Asociații și fundații; 
 
Organizații sindicale; 
 
Organizații patronale; 
 
Întreprinderi sociale de inserție; 
 
Angajatori; 
 
Camere de Comerţ şi Industrie. 
 
Unităţi şcolare și Inspectorate 
Școlare Județene 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii 
de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu 
peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile 
de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune 
Locală implementează SDL-urile prin lansarea 
de apeluri aferente intervențiilor specifice 
acestor strategii. Activitățile finanțate prin 
POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea 
pe piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii 
sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv 
în cadrul centrelor comunitare integrate   

• Sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educație 

• Activități de îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale persoanelor din grupul țintă 

• Asistență juridică pentru reglementarea 
actelor de identitate, de proprietate, de 
stare civilă 

Combaterea discriminării și a segregării 

Valorile 
minime și 
maxime ale 
proiectelor 
se 
stabililesc 
de GAL-uri 
prin 
Ghidurile 
proprii 
aferente 
SDL-urilor 
aprobate 

 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.go
v.ro/pocu-
81-mil-euro-
pentru-
reducerea-
numarului-
de-
persoane-
in-risc-de-
saracie-si-
excluziune-
sociala/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Elaborarea 
planurilor de 
management/ 
seturilor de măsuri 
de conservare/ 
planurilor de 
acţiune pentru ariile 
naturale protejate 
(inclusiv cele 
situate în mediul 
marin) şi pentru 
speciile de interes 
comunitar 
neacoperite de 
proiectele 
anterioare  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, O.S. 
4.1) 

 

Creşterea gradului 
de protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate 

Structura care este responsabilă 
pentru administrarea/asigurarea 
managementului ariei protejate 

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care 
să aibă prevăzut în actul constitutiv 
atribuţii de protecţia mediului şi/ sau 
protecţia naturii 

Institute de cercetare/ 
universităţi/muzee care au în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia naturii 

Autorităţi ale administraţiei publice 
centrale/locale/alte structuri în 
coordonarea/ subordonarea 
autorităţilor centrale/locale 

Elaborarea planurilor de management/ 
seturilor de măsuri de conservare/planurilor de 
acţiune pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru 
speciile de interes comunitar care nu sunt 
finanțate în cadrul altor programe (prevăzute 
în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările ulterioare) 

Valoarea 
maximă a 
proiectului:  
5.000.000 
euro 

0% 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.go
v.ro/poim-
ghidul-
pentru-
accesarea-
fondurilor-
pentru-
elaborarea-
planurilor-
de-
managemen
t-seturilor-
de-masuri-
de-
conservare-
planurilor-
de-actiune-
pentru-
ariile-
naturale-
protejate-si-
pentru-
speciile-de-
in/ 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate - Apel B 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, OS 
4.1) 

Promovarea 
măsurilor de 
conservare a 
biodiversităţii în 
conformitate cu 
Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru 
Natura 2000, 
Strategia Europeană 
pentru Biodiversitate 
2020 şi cu Strategia 
Naţională şi Planul 
de Acţiune pentru 
Conservarea 
Biodiversităţii 2014 – 
2020 

ANANP 
 
Instituţia/structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/asigurarea 
managementului ariei protejate, 
singură sau în parteneriat cu: 
 
Organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii); 

Institute de cercetare;  

Universităţi/muzee - care să aibă 
prevăzut în actul constitutiv atribuţii 
de protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii;  

Autorităţi ale administraţiei publice 
centrale/locale/alte structuri în 
coordonarea/ subordonarea 
autorităţilor centrale/locale. 

• Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe 
suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

• Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii 
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a 
cursului de apă, restaurarea zonelor 
umede, restaurarea albiei şi a reliefului 
din lunca inundabilă a corpurilor de apă 
etc.); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor 
ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, 
conservarea conectivităţii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea 
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru 
reţeaua de arii protejate, inclusiv a 
reţelei Natura 2000; 

• Alte tipuri de măsuri similare, conform 
planurilor de management. 

Maxim 
10.000.000 
euro/proiect 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.go
v.ro/poim-
175-
milioane-
euro-pentru-
protectia-si-
conservarea
-
biodiversitati
i-si-
refacerea-
ecosistemel
or-
degradate/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
termoficare – 
proiecte noi 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE 2014-2020, 
AP 7, OS 7.1) 

Promovarea 
investiţiilor în 
eficiența energetică 
a sectorului de 
termoficare în 
vederea reducerii 
pierderilor în rețelele 
de transport și 
distribuție a agentului 
termic. 

Unități administrativ teritoriale 
definite conform prevederilor legale 
în vigoare, prin autoritățile publice 
locale din localitățile selectate (care 
au implementat proiecte în cadrul 
POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 
3) precum și din alte localități, în 
limita resurselor financiare 
disponibile  
 

• Proiecte integrate de termoficare în cele 
7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, 
Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, 
Focșani) pentru continuarea investițiilor 
începute în perioada 2007-2013 prin 
POS Mediu 2007-2013, în vederea 
asigurării sustenabilității  

 

• Proiectele de termoficare ale altor 
autorități locale (altele decât cele 7 orașe 
preidentificate la nivelul POIM) care sunt 
propuse şi selectate spre finanţare în 
condiţii similare celor utilizate pentru 
proiectele prioritare, în funcţie de 
resursele financiare disponibile, în 
vederea creșterii confortului termic al 
consumatorilor simultan cu scăderea 
costurilor aferente producerii și 
consumului de energie și luând în 
considerare evoluțiile în domeniul 
eficienței energetice la nivelul centrelor 
urbane.  

Maxim 
20.000.000 
euro 

Minim 2% 31 
decembrie 
2021, ora 
17 

https://mfe.g
ov.ro/poim-
ghidul-
solicitantului
-
dezvoltarea-
infrastructuri
i-de-
termoficare-
proiecte-noi/  

https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Protejarea sănătății 
populației în 
contextul pandemiei 
cauzate de COVID-
19 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE 2014-2020, 
AP 9, OS 9.1) 
 

 

 

 

 

 

Creșterea capacității 
de gestionare a 
crizei sanitare 
COVID-19 

Spitalele publice de fază I și II și 
suport COVID din sistemul sanitar 
de stat  
 
Alte unități sanitare publice inclusiv 
unități sanitare cu personalitate 
juridică aferente sistemului național 
de apărare, ordine publică şi 
securitate națională, precum și cele 
aferente sistemului de transport, 
pentru care Ministerul Sănătății 
stabilește necesitatea dotării/ 
reabilitării, în contextul consolidării 
infrastructurii medicale pentru a face 
față provocărilor dicate de 
combaterea epidemiei de COVID-19 

• Instalarea de sisteme de detectare, 
semnalizare, alarmare incendii, cu 
acoperire totală, și de detectare 
semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în 
atmosferă pentru creșterea gradului de 
securitate la incendii; 

 

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii electrice, de ventilare și 
tratare a aerului, precum și infrastructura 
de fluide medicale. 

Valoarea 
maximă a 
finanțării 
pentru 
proiectele 
de tip A este 
de 150.000 
de euro. 
 
 
Valoarea 
maximă a 
finanțării 
pentru 
proiectele 
de tip B este 
de 
2.000.000 
de euro. 
 
 
Valoarea 
maximă a 
finanțării 
pentru 
proiecte 
unice care 
vizează 
ambele 
tipuri A și B 
este de 
2.150.000 
euro. 

0% 31 martie 
2022, ora 
18:00 

https://mfe.g
ov.ro/poim-
lanseaza-
ghidul-
cresterea-
sigurantei-
pacientilor-
in-structuri-
spitalicesti-
publice-
care-
utilizeaza-
fluide-
medicale/ 

 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE 

PAGINA 43 DIN 53                                                                                                      9 AUGUST 2021 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

 

Managementul 
riscului la inundații, 
eroziune costieră și 
alte riscuri 
identificate prin 
evaluarea naţională 
a riscurilor 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 5, O.S. 
5.1) 
 
 
 
 
 

Promovarea 
acțiunilor orientate 
spre prevenirea 
principalelor riscuri 
accentuate de 
manifestările 
schimbărilor 
climatice, îndeosebi 
inundații și eroziune 
costieră, în vederea 
evitării pagubelor 
economice și 
pierderii de vieți 
omenești, precum și 
a conformării cu 
cerințele directivelor 
din sector 

Ministerul Apelor și Pădurilor în 
parteneriat cu structurile 
specializate să implementeze 
măsurile specifice din cadrul PMRI 
pentru acțiuni de tip A; 

Ministerul Apelor și Pădurilor în 
parteneriat cu ONG-urile și alte 
structuri cu specializare în domeniul 
ecologic, pentru acțiuni de tip A; 

Administrația Națională de 
Meteorologie - pentru acțiunile de tip 
A specifice ANM; 

Administrația Națională “Apele 
Române” pentru acțiuni de tip B; 

Alte organisme cu atribuţii în 
prevenirea şi managementul la nivel 
național a riscurilor identificate pe 
baza evaluării naţionale – pentru 
acțiuni de tip C.  

A. Acțiuni pentru managementul riscului la 
inundații 

B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii 
costiere 

C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva 
altor riscuri 

Prin 
program 
sau ghidul 
solicitantului 
nu se 
propun 
valori 
maxime ale 
proiectelor.  
 

0% 30 iunie 
2022 
 
 

https://bit.ly/
3hKXDi7  

https://bit.ly/3hKXDi7
https://bit.ly/3hKXDi7
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Decontaminarea 
siturilor poluate 
istoric – proiecte 
noi 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 4, O.S. 
4.3) 
 
 
 
 

Implementarea unor 
măsuri de 
decontaminare şi 
ecologizare a unor 
situri contaminate şi 
abandonate deţinute 
de autorităţile publice 
sau pentru care 
acestea au 
responsabilitate în 
procesul de 
decontaminare 

Autorităţile publice sau alte instituții 
publice, inclusiv structuri 
subordonate acestora, pentru situri 
contaminate istoric aflate în 
proprietate sau puse la dispoziţia 
acestora de către proprietar – printr-
un act juridic - în vederea 
implementării proiectului 

Proiectele vor cuprinde activităţi de 
decontaminare şi ecologizare a siturilor 
poluate istoric, inclusiv refacerea 
ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii 
solului în vederea protejării sănătăţii umane. 
Investiţiile propuse spre finanţare se vor 
concentra pe diminuarea riscului existent 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu 
cauzat de activităţile industriale desfăşurate în 
trecut şi instituirea de măsuri adecvate pentru 
atenuarea riscurilor identificate, astfel încît să 
se atingă riscul acceptabil. 
 
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată 
o opțiune prioritară pentru acțiunile de 
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor 
poluate). 
 

NA 
 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 
 

Pentru 
beneficiari 
autorități 
publice 
locale/ 
instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de 
la bugetul 
local: 
 
Minim 2% 
 
 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de 
la bugetul 
de stat: 
 
Minim 15% 

30 iunie 
2022  

https://www.
fonduri-
ue.ro/comun
icare/noutati
-am-
oi/details/6/
1424/poim-
prelunge%C
8%99te-
perioada-
de-
depunere-a-
cererilor-de-
finan%C8%
9Bare-
%C3%AEn-
cadrul-
apelului-de-
proiecte-
poim-nr-
271-4-3-
reducerea-
suprafe%C8
%9Belor-
contaminate
-istoric  

https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, OS 
4.1) 

 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri coridoare 
ecologice etc.), 
situate în afara ariilor 
naturale protejate 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și/sau 
proprietari ai fondului forestier 
național aflat în proprietate publică  

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și/sau 
proprietari ai apelor de suprafață 
aflate în proprietate publică 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și/sau 
proprietari de pajiști permanente 
aflate în proprietate publică 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și/ sau 
proprietari de peșteri aflate în 
proprietate publică 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
de pajiști și a serviciilor furnizate 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
de peșteri și a serviciilor furnizate 

 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 

Variabilă 30 iunie 
2022  

https://www.
fonduri-
ue.ro/comun
icare/noutati
-am-
oi/details/6/
1406  

https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Apel de proiecte 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii de 
management 
integrat al 
deșeurilor - proiecte 
noi de investiții 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE 2014 - 2020, 
AP 3, OS 3.1) 
 
 
 
 

Reducerea 
numărului 
depozitelor 
neconforme şi 
creşterea gradului de 
pregătire pentru 
reciclare a deşeurilor 
în România 

Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene; 
 
Ministerul Mediului; 
  
Instituții publice cu responsabilități 
în domeniul managementului 
deșeurilor, în parteneriat cu 
Ministerul Mediului; 
 
Primăria Municipiului Bucureşti, 
primăriile de sector; 
 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor/Administrația Fondului 
pentru Mediu; 
 
Administrația Fondului pentru 
Mediu. 

B. Proiecte noi integrate/individuale pentru 
consolidarea şi extinderea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor; 

C. Consolidarea capacităţii instituţionale a 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
pentru guvernanța în domeniul 
managementului al deșeurilor (pentru 
sprijinirea implementării PNGD) precum 
și a instituțiilor publice cu responsabilități 
în domeniul managementului deșeurilor; 

D. Implementarea unui sistem integrat de 
management al deşeurilor la nivelul 
municipiului Bucureşti; 

E. Proiecte de închidere a depozitelor 
neconforme de deșeuri industriale 
periculoase și nepericuloase; 

F. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și 
post 2020 (după caz); 

• Proiecte de închidere a depozitelor 
neconforme de deșeuri municipale 
(neincluse în proiectele de management 
integrat ale deșeurilor la nivel județean). 

Nu există 
plafoane 
valorice 
privind 
dimensiune
a proiectelor 

Pentru 
beneficiari 
autorități 
publice 
locale:  

Minim 2% 
 
 
 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de 
la bugetul 
de stat: 

Minim 15% 

1 iulie 2022 http://mfe.go
v.ro/poim-
ghidul-
solicitantului
-
dezvoltarea-
infrastructuri
i-de-
managemen
t-integrat-al-
deseurilor-
proiecte-noi/  

Guvernul 
României 

Fondul de acțiune 
în domeniul 
managementului 
energiei durabile 
 
 
Instituit prin 
ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 158/ 
2020 
 
 
 
 

Contribuția la 
susținerea 
managementului 
energiei durabile la 
nivelul localităților 
sărace/ 
subdezvoltate din 
România, prin 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
municipale, sporirea 
capacității și gradului 
de conștientizare cu 
privire la eficiența 
energetică și energia 
regenerabilă 

Unitățile administrativ-teritoriale din 
regiuni sărace/ subdezvoltate ale 
României 

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în 
cadrul Programului trebuie să se încadreze în 
cel puțin unul din următoarele domenii 
specifice:  

• reabilitarea termică a clădirilor publice,  

• termoficare,  

• furnizarea de energie,  

• inclusiv regenerabilă,  

• iluminat public,  

• transport public,  

• planificare urbană. 

Variabilă 15% 31 
decembrie 
2025 

http://legisla
tie.just.ro/Pu
blic/DetaliiD
ocument/22
9831  

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Proiecte pentru 
clustere de inovare 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014 – 2020, AP 1, 
PI 1a, OS 1.1, 
Acțiunea 1.1.1.) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

 

Entitățile juridice care administrează 
structuri de tip cluster inovativ 
(organizația clusterului). 

Organizația clusterului va conține 
cel puțin 10 părți independente 
organizate ca societăți comerciale, 
care se încadrează în categoria 
IMM-urilor conform Legii 346/2004, 
și cel puțin o parte independentă de 
tip organizație de cercetare 
(universitate sau institut CD). 

Proiectele se concentrează pe următoarele 

domenii, așa cum au fost identificate conform 

Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin 

Programul Operațional Competitivitate:  

Bioeconomia 

• Tehnologia informației și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate 

• Energie, mediu și schimbări climatice 

• Eco-nano-tehnologii și materiale 
avansate 
 

Sănătate 

• Investiții pentru dezvoltarea de noi 

facilități CD 

• Activități de inovare în clustere 

• Achiziția de servicii de consultanță 

Activități de exploatare 

Între 
500.000 
euro și 
7.500.000 
euro 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.g
ov.ro/poc-
lanseaza-in-
consultare-
publica-
ghidul-
solicitantului
-aferent-
actiunii-1-1-
1-mari-
infrastructuri
-de-cd-tip-
de-proiect-
proiecte-
pentru-
clustere-de-
inovare/ 
 

Administrați
a Fondului 
pentru 
Mediu 

Programului privind 

creșterea eficienţei 

energetice a 

infrastructurii de 

iluminat public 

 

 

APEL NELANSAT 

Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin 
reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de 
seră prin utilizarea 
unor corpuri de 
iluminat cu LED care 
să determine o 
eficienţă energetică 
ridicată și poluare 
luminoasă minimă. 

Unităţile administrativ-teritoriale, 
organizate la nivel de comună, oraş, 
municipiu sau județ 

• modernizarea sistemelor de iluminat 
public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente având un consum 
ridicat de energie electrică cu corpuri de 
iluminat cu LED; 
 

• completarea sistemului de iluminat 
public existent cu corpuri de iluminat cu 
LED; 
 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune. 

UAT cu 
până la 
5.000 de 
locuitori - 
Minimum 
1.000.000 
lei 

UAT de 
peste 5.001 
de locuitori -
Minimum 
2.000.000 
lei 

Minim 

0%unitati 

 

 

 

 

 

Apel 
nelansat 

http://mmedi
u.ro/app/we
broot/upload
s/files/2021-
07-
01_proiect%
20de%20o
m%20si%20
ghid.pdf 
 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-07-01_proiect%20de%20om%20si%20ghid.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Investiții în 
exploatații agricole 
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.1) 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Îmbunătățirea 
performanței 
economice a tuturor 
fermelor și facilitarea 
restructurării și 
modernizării 
fermelor, în special 
în vederea creșterii 
participării și 
orientării către piață, 
cât și a diversificării 
agricole. 
 
Reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de 
seră și de amoniac 
din agricultură. 

Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale sau juridice 
(de drept public sau privat) sau un 
grup de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic pe care 
un astfel de grup şi membrii săi îl 
dețin în temeiul legislației naționale, 
a cărui exploatație se situează pe 
teritoriul României şi care 
desfășoară o activitate agricolă. 

Construcţia, extinderea, modernizarea și 
dotarea construcțiilor destinate condiționării și 
procesării din cadrul fermei, destinate 
activității productive, amenajarea și dotarea 
spațiilor de desfacere și comercializare, 
inclusiv distribuitoare automate pentru 
comercializare produse agricole conditionate 
și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care 
vor fi comercializate exclusiv propriile produse 
agricole/ sau ale membrilor cooperatori în 
cazul solicitanților cooperative agricole/grupuri 
de producători și  cheltuieli de marketing; 

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de 
mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate, 
precum și magazine la poarta fermei sau 
rulote alimentare în scopul comercializării 
produselor agricole; 

Cheltuieli cu construcţia, extinderea, 
modernizarea și dotarea construcțiilor 
destinate fermelor zootehnice și a celor 
legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, 
modernizarea și achiziția de echipamente 
pentru managementul gunoiului de grajd și a 
dejecțiilor; 

Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea 
căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a 
utilităţilor şi racordărilor ca și componentă 
secundară, inclusiv, realizarea de perdele 
naturale de protecție; 
 
Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea 
instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare.  

Variabilă Minim 10% Apel 
nelansat 

https://portal
.afir.info/info
rmatii_instit
utionale_de
zbatere_pub
lica_docum
ente_supus
e_dezbaterii
_publice 

 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Investiţii pentru 
dezvoltarea, 
modernizarea sau 
adaptarea 
infrastructurii 
agricole şI silvice  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.3) 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Facilitarea accesului 
spre ferme 

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau 
asociaţii ale acestora, constituite 
conform legislației naționale în 
vigoare. 

Construcţia, extinderea și/sau modernizarea 
drumurilor de acces agricole către ferme (căi 
de acces din afara exploataţiilor agricole); 
 
Nu va fi finanțată prin această submăsură 
construcția de drumuri agricole din pământ. 

Maxim 

1.000.000 
euro/proiect 

Minim 0% Apel 
nelansat 

https://portal
.afir.info/info
rmatii_instit
utionale_de
zbatere_pub
lica_docum
ente_supus
e_dezbaterii
_publice   

 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin acordat 
pentru cooperare 
orizontală şI 
verticală între 
actorii din lanţul de 
aprovizionare în 
sectoarele agricol şI 
pomicol  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 16.4 și 
16.4a) 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

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

Parteneriatele constituite în baza 
unui acord de cooperare din cel 
puţin un partener din categoriile de 
mai jos și cel puțin un fermier, un 
grup sau o organizatie de 
producători/ cooperative care își 
desfășoară activitatea în sectorul 
agricol/pomicol, în funcție de 
submăsură: 
 
Fermieri (persoane fizice și / sau 
entități cu formă de organizare 
juridică); 
 
Microîntreprinderi și întreprinderi 
mici; 
 
Organizații neguvernamentale; 
 
Autoritati publice 
Unități școlare (inclusiv universitățile 
de profil), unitățile sanitare, de 
agrement și de alimentație publică. 
 

Sunt sprijinite și proiectele destinate sectorului 
viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol, cu 
condiția asigurării complemetarității cu pilonul 
I și evitarea dublei finanțări.  

 
De asemenea, în cadrul 16.4 sunt sprijinite și 
produse pomicole dacă numărul de parteneri 
din sectorul pomicol este mai mic decât cel din 
restul sectorului agro alimentar. Similar, în 
cadrul 16.4a pot fi sprijinite și produse altele 
decât cele pomicole. 

 
 

 

Maxim 
250.000 de 
euro 

0% Apel 
nelansat 

https://portal
.afir.info/info
rmatii_instit
utionale_de
zbatere_pub
lica_docum
ente_supus
e_dezbaterii
_publice 

 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstei
n și 
Guvernul 
României  

Măsuri de reducere 
a contaminării cu 
substanțe 
periculoase în 
depozite municipale 
temporare 
 
 
 
 
(MECANISM 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014-
2021) 
 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Creșterea capacității 
de a gestiona/ 
reduce/elimina 
riscurile generate de 
substanțele 
periculoase și 
deșeurile municipale. 

Autorități locale sau regionale 
(municipale/județene) 
 
Proiectul poate fi implementat și în 
parteneriat cu una sau mai multe 
entități din România și/sau Statele 
Donatoare 

• Servicii de consultanță; 

• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, 
workshop-uri virtuale, cu scopul 
consultării factorilor de decizie pentru 
definirea problematicilor și a soluțiilor 
privind închiderea depozitelor temporare 
de deșeuri municipale, vizate de proiect; 

• Elaborarea unor studii de impact asupra 
mediului privind riscurile create de 
depozitele temporare de deșeuri 
municipale; 

• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de 
închidere a depozitelor temporare de 
deșeuri municipale; 

• Elaborarea unor studii de fezabilitate 
privind implementarea măsurilor de 
închidere a depozitelor temporare de 
deșeuri municipale; 

• Implementarea măsurilor de închidere a 
depozitelor temporare de deșeuri 
municipale; 

• Elaborarea unor ghiduri de bune practici 
în vederea replicării rezultatului 
proiectului sau a măsurilor de închidere 
precum și implementarea acestora. 

Între 
1.300.000 și 
2.500.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 

 

 

https://bit.ly/
2MzTJNA  

https://bit.ly/2MzTJNA
https://bit.ly/2MzTJNA
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Programul privind 
reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de 
seră în transporturi, 
prin promovarea 
infrastructurii 
pentru vehiculele de 
transport rutier 
nepoluant din punct 
de vedere energetic 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
alimentare a 
vehiculelor cu 
energie electrică 

Unitățile administrativ teritoriale - 
municipii, altele decât cele reședință 
de județ, localități declarate statiuni 
turistice și localități aferente zonelor 
metropolitane ale municipiilor 
reședință de județ 

Prin Program se finanţează stațiile de 
reîncărcare formate din minimum 2 puncte de 
reîncărcare, alimentate de același punct de 
livrare din rețeaua publică de distribuție, din 
care 1 punct de reîncărcare permite 
încărcarea multistandard în curent continuu, la 
o putere ≥ 50 Kw și 1 punct de reîncărcare 
permite încărcarea în curent alternativ la o 
putere ≥22 Kw a vehiculelor electrice. Stația 
de reîncărcare va permite încărcarea 
simultană la puterile declarate. 

Suma 
maximă 
finanţată 
pentru 
instalarea 
unei stații 
de 
reîncărcare 
este de 
190.000 lei  
 
Valoarea 
maximă 
acordată 
variază în 
funcţie de 
tipul de 
beneficiar 

Minim 2% Apel 
nelansat 

http://e-
consultare.g
ov.ro/w/proi
ectul-de-
ordin-
pentru-
aprobarea-
ghidului-de-
finantare-a-
programului
-privind-
reducerea-
emisiilor-de-
gaze-cu-
efect-de-
sera-in-
transporturi-
prin-
promovarea
-
infrastructuri
i-pentru-
vehiculele-
de-trans/ 

http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-trans/


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE 

PAGINA 52 DIN 53                                                                                                      9 AUGUST 2021 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Proiect de 
ORDONANŢĂ DE 
URGENȚĂ 
pentru aprobarea 
unor măsuri de 
sprijin decontate 
din fonduri 
europene, pentru 
extinderea, 
reabilitarea sau 
modernizarea 
infrastructurii de 
gaze medicale din 
secțiile de anestezie 
și terapie intensivă, 
în contextul riscului 
de infecţie cu 
coronavirusul 
SARS-CoV-2 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Extinderea, 
reabilitarea sau 
modernizarea 
infrastructurii de 
gaze medicale din 
secțiile de anestezie 
și terapie intensivă, 
în contextul riscului 
de infecție cu 
coronavirusul SARS-
CoV-2 

Spitale județene de urgență/ Spitale 
de urgență/Institute medicale/Spitale 
de boli infecțioase; 
 
Primăria Municipiului 
București/autorități ale administrației 
publice locale cu competență în 
domeniul asistenței de sănătate 
publică și alte Autorități publice 
locale pentru spitale județene de 
urgență/Spitale de urgență/ Institute 
medicale/Spitale de boli infecțioase 
pe care le au în 
gestionare/administrare; 
 
Parteneriatele dintre beneficiarii 
menționați mai sus. 

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea 
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de 
anestezie și terapie intensivă.   

- - Apel 
nelansat 

http://e-
consultare.g
ov.ro/w/proi
ect-
ordonanta-
de-urgenta-
a-
guvernului-
pentru-
aprobarea-
unor-
masuri-de-
sprijin-
decontate-
din-fonduri-
europene-
pentru-
extinderea-
reabilitarea-
sau-
modernizare
a-
infrastructuri
i-de-gaze-
medicale-
din/ 
 

http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE 

PAGINA 53 DIN 53                                                                                                      9 AUGUST 2021 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 155 
din 3 septembrie 
2020 privind unele 
măsuri pentru 
elaborarea Planului 
naţional de 
relansare şi 
rezilienţă necesar 
României pentru 
accesarea de 
fonduri externe 
rambursabile şi 
nerambursabile în 
cadrul 
Mecanismului de 
redresare şi 
rezilienţă 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
ameliorării stării 
economiei naţionale 
după criza generată 
de COVID-19, 
creşterea economică 
şi crearea de locuri 
de muncă necesare 
pentru incluziunea 
forţei de muncă, 
sprijinirea tranziţiei 
verzi şi a celei 
digitale pentru 
promovarea creşterii 
durabile 

a) ministerele de resort, singure 
sau în parteneriate 
interinstituţionale sau împreună 
cu autorităţi publice 
centrale/locale sau asociaţii de 
dezvoltare comunitare; 

b) instituţii de învăţământ superior 
de stat şi autorităţi publice 
locale din municipii reşedinţă de 
judeţ, municipii şi oraşe, 
autorităţile publice central; 

c) unităţile sanitare; 
d) instituţiile de învăţământ 

superior de stat şi institute de 
cercetare-dezvoltare din 
România; 

e) operatorii de apă şi canalizare; 
f) autorităţile publice locale ale 

localităţilor rurale limitrofe 
localităţilor urbane; 

g) Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi 
inspectoratele judeţene pentru 
situaţii de urgenţă; 

h) Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi unităţile 
subordonate;  

i) instanţele de judecată, parchete 
etc; 

j) instituţiile şi autorităţile publice 
centrale; 

k) Autoritatea pentru Digitalizarea 
României, autorităţile publice 
centrale şi locale. 

Elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice cu finanţare din bugetul de stat, 
prin ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, pentru pregătirea 
proiectelor de infrastructură în următoarele 
domenii: 
 
a) adaptarea la schimbări climatice; 
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, 
turism şi cultură, ecologizare platforme 
industriale, investiţii în infrastructura 
educaţională; 
c) domeniul sănătăţii;  
d) cercetare în domeniul transferului 
tehnologic pentru 
extindere/reabilitare/modernizare clădiri, 
inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ 
utilaje/dotări independente; 
e) apă-canalizare; 
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate 
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane; 
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii 
de urgenţă prin extinderea reţelei 
de subunităţi de intervenţie din structura 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; 
h) constituirea unor depozite regionale şi 
crearea stocurilor de materiale şi 
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea 
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate 
scăzută generate de manifestarea riscurilor;  
i) proiecte de infrastructură din sistemul 
judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare; 
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiei şi securităţii cibernetice; 
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, 
inclusiv prin robot process automation, a 
serviciilor administraţiei publice centrale şi 
locale. 

În funcţie de 
valoarea 
estimată a 
proiectului 
de investiţii 
publice, dar 
nu mai mult 
de 3% din 
valoarea 
estimată a 
acestuia 

Neprecizată Neprecizat https://mfe.g
ov.ro/pnrr/  

  

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 
prin Programul RO-
CULTURA 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014- 
2021) 
 
 
NOU! 
 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 

Instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.); 
Instituție publică a cărei 
activitate principală constă în 
promovarea culturii rome 
și/sau a incluziunii 
persoanelor de etnie romă; 
Instituție de educație și/sau de 
cercetare de drept public sau 
de drept privat; 
Organizație 
neguvernamentală 
societate SAU societate 
cooperativă 

• Proiectele selectate vor contribui la 
capacitarea (empowerment) persoanelor 
de etnie romă și la consolidarea 
identității culturale a acestora (limbă, 
obiceiuri, moștenire etc.) prin inițiative 
culturale contemporane care 
promovează/ valorifică cultura romă. 
 

• Acestea pot include promovarea culturii 
rome în arta și cultura contemporană, 
precum și creșterea gradului de 
conștientizare și îmbunătățirea recepției 
culturii rome în societate. 

Între 50.000 și 
200.000 euro 

0% 20 
septembrie 
2021, ora 
16:00 

https://www.ro
-
cultura.ro/apel
uri/acces-la-
cultura/apel-
23 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 

ERASMUS+ 

- CERERE DE 

PROPUNERI 2021 

 

 

NOU! 

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

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării  

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
tineretului – 5 octombrie 2021 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației 
pentru adulți 

• Programele comune de masterat 
Erasmus Mundus 

• Acreditările Erasmus în EFP, 
învățământul școlar și educația adulților – 
19 noiembrie 2021 
 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare 
pentru inovare și schimb de bune practici  

• Parteneriate strategice în domeniul 
tineretului 

• Parteneriate strategice în domeniul 
educației și formării – 3 noiembrie 2021 

• Universitățile europene  

• Alianțele cunoașterii  

• Alianțele competențelor sectoriale 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
tineretului  

• Centre de excelență profesională - 7 
septembrie 2021 

• Academii Erasmus pentru cadrele 
didactice - 7 septembrie 2021 

• Alianțe pentru inovare – 7 septembrie 
2021 
 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii 
Activitățile Jean Monnet și Sport 

Variabilă Variabilă - https://www.er

asmusplus.ro/ 

 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități rurale, 
de coastă și urbane 

rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și verzi) 
 
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-01 - Grasping 
rural diversity and 
strengthening 
evidence for 
tailored policies 
enhancing the 
contribution of 
rural communities 
to ecological, 
digital and social 
transitions 
/Abordarea 
diversitatii rurale 
si consolidarea 
policilor ce 
sporesc 
contribuția 
comunităților 
rurale la tranziția 
ecologică, digitală 
și socială  
Tip actiune: RIA 
(cercetare si 
inovare) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
  

Este posibilă implicarea JRC 
(Centru Comun de Cercetare 
a CE) 

Abordări in acord cu viziunea pe termen lung 
a Comisiei Europene pentru zonele rurale: 
pentru zone rurale ale UE mai puternice, 
conectate, reziliente și prospere. Proiectele 
vor avea in vedere dezvoltarea unor soluții 
inovatoare ce contribuie întelegerea diversitatii 
rurale si consolidarea policilor ce sporesc 
contribuția comunităților rurale la tranziția 
ecologică, digitală și socială (explorarea 
ruralității, prin metode multidimensionale, 
dezvoltarea conceptului de zone rurale 
funcționale, dezvoltarea de metode și 
instrumente de colectare de date, soluții 
inovatoare ce contribuie la îmbunătățirea 
politicilor, strategiilor și cadrelor programatice 
de la nivel local, national, european ce 
vizeaza comunitțile rurale etc.).  
 
 

Între 
7.000.000 și 
7.500.000 
euro/proiect 
 
Buget total: 15 
mil. Euro 
numar estimat 
proiecte 
finantate:2 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-01 
 
Prezentare 
apel 
InfoDays2021
:https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-6-
resilient 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități rurale, 
de coastă și urbane 

rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și verzi) 
 
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-02 - Expertise 
and training 
centre on rural 
innovation/ Centru 
de experitza si 
formare în materie 
de inovare rurală 

Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

Consolidarea capacităților în materie de 
inovare rurală in acord cu Pactul Ecologic 
European și in cu viziunea pe termen lung a 
Comisiei Europene pentru zonele rurale. 
 
Tipuri de acțiuni vizate: 

• Consolidarea capacitității comunităților 
rurale și a actorilor implicați prin 
valorificarea rezultatelor proiectelor 
anterioare ce vizau dezvoltarea unor 
instrumente practice, cu accent pe 
inovare socială, pentru implementarea 
strategiilor si a foilor de parcurs in diferite 
domenii precum: energie, schimbari 
climatice, mobilitate, mediu, educatie etc. 
și care vizau abordări de tip smart village 

• Exploatarea rezultatelor proiectelor 
Orizont (nu mai vechi de 5 ani) din 
domeniul inovării rurale și capitalizarea 
schimburilor de experienţă  

• Dezvoltarea de modele de business 
pentru dezoltarea de centre/hub-uri de 
expertiză și formare în inovare rurală 

• Promovarea dialogului international în 
domeniul inovării rurale. 

Buget total: 
5.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui proiect. 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-02 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban 

communities/ 

Comunități rurale, 

de coastă și urbane 

rezistente, 

incluzive, 

sănătoase și verzi) 

 

NOU! 

 

Apel HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES-

01 -03 – Smart 

XG, last-mile and 

edge solutions 

for remote 

farming, forestry 

and rural areas 

/Solutii smart 

XG, de ultimă oră 

pentru 

agricultură 

silvicultură și 

zone rurale 

Tip actiune - RIA 

(cercetare si 

inovare) 

 

 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

Activitati specifice ce contribuie la dezvoltarea 
unor soluții XG smart, de ultima generatie prin:  
 

• Analiza efectelor socio-economice si de 
mediu a utilizarii 3G/4G/5G si a 
optiunilor existente pentru 
implementarea acestora. 

• Dezvoltarea unor solutii innovative, 
eficiente din punct de vedere al 
costurilor si al Mediului, bazate pe 
nevoile comunitatilor  

• Cresterea competitivității și durabilității 
sociale și de mediu a sectoarelor 
agricole și forestiere și a zonelor rurale 
prin soluții inovatoare 5G 

• Dezvoltarea unor instrumente pentru 
facilitarea luării deciziilor, în special 
pentru municipalități, fermieri, silvicultori 
și asociațiile acestora si selectarea celor 
mai bune solutii de conectivitate la 
internet, luând în considerare aspectele 
tehnice, economice și de mediu. 

• Cresterea eficientei energetice și 
atenuarea efectelor asupra climei prin 
analiza și dezvoltarea celor mai 
eficiente opțiuni de conectivitate 

 
Proiectele trebuie să vizeze mai multe 
sectoare 

Buget total: 
10.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea a 2 
proiecte 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-03 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban 

communities/ 

Comunități rurale, 

de coastă și urbane 

rezistente, 

incluzive, 

sănătoase și verzi) 

 

NOU! 

 

HORIZON-CL6-

2021-

COMMUNITIES-

01-05 Integrated 

urban food 

system policies 

– how cities and 

towns can 

transform food 

systems for co-

benefits /Politici 

urbane integrate 

privind sistemul 

alimentar - 

modul în care 

orașele pot 

transforma 

sistemele 

alimentare  

Tip de actiune: 

IA (actiuni de 

inovare) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

 

Acțiunea vizează abordări multi și 
transdiciplinare.  
 
Propunerile eligibile trebuie sa vizeze cel putin 
5 orașe care nu au politici integrate ale 
sistemelor alimentare si sa abordeze 
urmatoarele nivele/aspecte:   

• întelegere - cartografierea sistemelor, 
politicilor și acțiunilor alimentare 
locale, cu un accent special pe 
evaluarea lanțurilor scurte de 
aprovizionare și a mediilor alimentare 
urbane precum și pe dezvoltarea de 
indicatori locali și cadre de 
monitorizare 

• guvernanță - dezvoltarea și evaluarea 
proceselor de guvernanță și a 
sistemelor alimentare inovatoare, 
acțiuni de elaborare și implementare a 
politicilor integrate 

•  învățare reciprocă: întărirea sau 
crearea unor rețele de orașe pentru a 
promova schimburile de bune practici 
și cunoștințe. 

 

Buget total 
12.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

30%, cu 
exceptia ONG 
(0%) 

6 octombrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-05 

Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, inclusive, 
healthy and green 
rural, coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități rurale, 
de coastă și urbane 

rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și verzi) 
 
 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-06 Inside and 
outside: 
educational 
innovation with 
nature-based 
solutions 
/Sprijinirea 
inovației în 
educație prin 
intermediul 
soluțiilor bazate 
pe natură  
 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 
 

Rețele de colaborare pan-
europene, parteneriate si 
colaborari intre instituții de 
cercetare, universități, ONG / 
ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații; 
 
Se au în vedere colaborări 
cu JRC (Centru Comun de 
Cercetare) 
 

Această acțiune are în vedere sprijinirea 
inovației în educație prin intermediul soluțiilor 
bazate pe natură (SBN). Sunt eligibile activități 
ce contribuie la dezvoltarea unor soluții verzi, 
bazate pe inovare socială, pentru creșterea 
reziliențeii și a sustenabilității orașelor și a 
comunităților, dezvoltarea rezilienței fizice și 
mentale - potențial educațional ridicat. Acest 
tip de soluții facilitează tranziția către orașe și 
teritorii mai durabile și contribuie la la 
construirea rezilienței acestora. Acțiunile avute 
în vedere sunt complementare cu cele din 
Clusterul 2, trebuie să fie în sinergie cu 
proiectele de cercetare din domeniul SBN și 
pot viza rețele educaționale multidisciplinare, 
pane-europene formate din specialiști, 
cercetători, autorități publice, multiplicatori, 
reprezentanți ai societății civile ce contribuie la 
dezvoltarea unor metode de conștientizare cu 
privire la soluțiile inovative bazate pe natură 
către scoli (primar, secundar, vocațional și/sau 
centre de formare și centre universitare (de 
exemplu, arhitectură și inginerie). Propunerile 
vor avea în vedere creșterea gradului de 
conștientizare a valorii SBN pentru a educa 
copiii și tinerii într-un mod inovator și holistic, 
dezvoltând competențe, valori și printr-o 
pedagogie activă și antrenantă. Acestea vor 
viza și creșterea gradului de conștientizare și 
de implicare publică pe termen lung cu privire 
la BNS și beneficiile acestora, sporind 
capacitatea cetățenilor de a acționa ca actori 
responsabili și participativi într-o societate 
bazată pe cunoaștere 
Programele și materialele didactice SBN 
trebuie să fie disponibile pe scară largă în 
întreaga UE, iar rezultatele trebuie să fie 
accesibile pe Oppla.eu și Scientix.eu 
 
Exemple de SBN includ acoperișuri verzi și 
pereți verzi; parcuri care pot contribui la 
îmbunătățirea calității aerului și pot oferi 
cetățenilor oportunități de agrement și 
exerciții; coridoare verzi care leagă ariile 
naturale; grădini urbane etc. 

5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

0% 6 octombrie 
2021 
 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
communities-
01-06 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 
inovativă, 

observații de 
mediu și soluții 

digitale  
 
 
NOU! 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-
01-08 Improving 
understanding of 
and engagement 

in bio-based 
systems with 
training and 

skills 
development/ 
Îmbunătățirea 
înțelegerii și 
implicării în 

sistemele bazate 
pe biologie, prin 

instruire și 
dezvoltarea 
abilităților 

 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Instituții publice, orașe, 
municipii, alte autorități 
publice locale, organizații 
regionale, ONG / ONP, 
instituții de cercetare, 
universități organizații 
internațională, IMM-uri, 
întreprinderi mari, 

Pot fi depuse abordări în acord cu Pacul 
Ecologic European, Planul de Acțiune al UE 
pentru Economie Circulară și Strategia UE 
privind Bioeconomia ce contribuie la 
dezvoltarea unor modele inovative de 
guvernare și care au ca rezultat o capacitate 
Abordările vor avea în vedere angajamentul 
social, susținând învățarea permanentă și 
recalificarea, în domeniul bioeconomiei. Se 
are în vedee crearea de orientări și programe 
de formare și mentorat în domeniul 
bioeeconomiei pentru regiuni și comunități 
locale, creșterea gradului de conștientizare, 
înțelegere și implicare a tuturor actorilor (în 
special a părților interesate implicate în 
învățarea adulților, recalificarea și dezvoltarea 
competențelor), cu accent pe co-creare și 
inovare socială, sprijin pentru valorificarea 
inovativă și sustenabilă a potențialullui local, 
integrarea oportunităților create de 
bioeconomie, dezvoltarea de noi modele de 
afaceri și măsuri sociale conexe pentru a 
permite consumatorilor, industriei și 
autorităților publice să treacă la un 
comportament responsabil, social și de mediu 
etc. Proiectele propuse vor asigura sinergii cu 
acțiunile de cercetare existente (H2020, 
BBIJU, BIOEAST, EIT Knowledge și 
comunitățile de inovare), vor asigura 
transparență și incluziunea tuturor actorilor. 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se estimează 
finanțarea a 
două proiecte. 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
governance-
01-08 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT EUROPA 
 

Cluster 6. 
Alimentație, 

Bioeconomie, 
Resurse naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-01)- 

Innovative 
governance, 

environmental 
observations and 
digital solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 
inovativă, 

observații de 
mediu și soluții 

digitale  
 
 
NOU! 
 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
GOVERNANCE-
01-09 
Revitalisation of 
European local 
communities 
with innovative 
bio-based 
business models 
and social 
innovation/ 
Revitalizarea 
comunităților 
locale europene 
cu modele de 
afaceri 
inovatoare 
bazate pe bio și 
inovație socială 
 
 
Tip actiune:  CSA 

(coordonare si 
sprijin) 

Instituții publice, organizații 
regionale, orașe, municipaități, 
alte tipuri de autorități publice, 
institute de cercetare, 
universități, IMM-uri, inclusiv 
start-upuri, întreprinderi mari,  

Acțiunea avansează rolul și impactul inovației 
bazate pe bioeconomie pentru a accelera 
tranziția de la o economie liniară bazată pe 
consum, la un sistem bazat pe biologie, 
eficient din punct de vedere al resurselor și 
circular. În cadrul acestei acțiuni pot fi 
dezvoltate modele de guvernanță inovative în 
ceea ce privește revitalizarea comunităților 
locale (înțelese atât în sens teritorial și social), 
cât și la reducerea impactului lor social și 
asupra mediului. Propunerile trebuie să 
selecteze o gamă de servicii bio, relevanta la 
nivel local și pentru care lanțurile valorice pot 
fi adaptate nevoilor comunității; să se 
concentreze pe modele de afaceri 
noi/îmbunătățite, în acord cu capacități locale 
(materii prime, infrastructură, abilități umane 
etc.), să evalueze / să dezvolte sistemul de 
monitorizare și indicatorii  eficacității și 
robusteții schemelor de guvernanță existente, 
pentru a permite replicarea în toată Europa 
(de exemplu, generarea de venituri pentru 
toate părțile interesate, condițiile de muncă, 
indicatorii de mediu, implicarea socială, 
parametrii de inovare etc.). Propunerile trebuie 
să analizeze provocările existente/potențiale 
ce contribuie la tranziția către un 
comportament responsabil social și ecologic 
în toate domeniile (de exemplu, măsuri de 
reglementare, inițiative de responsabilitate 
corporativă, educație), asigurând incluziunea 
tuturor actorilor (ONG-urilor, societății civile 
etc.). Proiectele selectate vor asigura 
implicarea tuturor actorilor relevanți (autorități 
publice, IMM-uri, ONG-uri, furnizori de 
cunoștințe). Această implicare se va asigura 
prin intermediul unor comunicări robuste și 
transparente și campanii de conștientizare.  
 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se estimează 
finanțarea a 
două proiecte. 
 
 

0% 6 octombrie 
2021 

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
ding-
tenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topic-
details/horizon
-cl6-2021-
governance-
01-09 
 
Prezentare 
InfoDays2021
: 
 
https://www.h
orizon-europe-
infodays2021.
eu/event/clust
er-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/d
estination-7-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-09
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
Sistemului Național 
de Cercetare – 
Dezvoltare  

Performanță 
instituțională din 
cadrul PNCDI III 

 

 

Susținerea 
proiectelor de 
dezvoltare 
instituțională 
pentru instituțiile 
de învățământ 
superior de stat 
acreditate și 
institutele de 
cercetare 
dezvoltare din 
România 
certificate, în 
vederea creșterii 
capacității și 
performanței 
instituționale, 
pentru a obține 
cea mai mare 
valoare pentru 
banii investiți în 
cercetare, prin 
concentrarea 
resurselor spre 
organizațiile de 
cercetare publice. 

Institute de cercetare-
dezvoltare certificate 

Instituții de învățământ 
superior de stat acreditate 

• Activități suport pentru cercetare 

• Activități conexe celor de cercetare – 
dezvoltare 

• Activități de inovare 

Maxim 
8.000.000 lei 

- 20 august 
2021 

https://www.re
search.gov.ro/
uploads/progr
ame-
nationale/pn-
cdi-
iii/competitii/2
021/pdi-pfe-
cdi/pi-c1-2pfe-
cdi-
2021_omcid-
128.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru 
rețele europene de 
organizații din 
sectoarele 
culturale și 
creative  

(EUROPA 
CREATIVA 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 

 
 

Intenționează să 
consolideze 
capacitățile 
sectoarelor 
culturale și 
creative europene 
de a face față 
provocărilor 
comune și de a 
alimenta talentele, 
de a inova, de a 
prospera și de a 
genera locuri de 
muncă. 

Rețele multinaționale 
reprezentative de organizații 
culturale europene 

• consolidare a capacităților, 
implementate de rețele multinaționale 
reprezentative de organizații culturale 
europene. 
 

• dezvoltarea, crearea, producția, 
diseminarea și conservarea bunurilor și 
serviciilor, care întruchipează expresii 
culturale, artistice sau de altă natură 
creativă, precum și educație sau 
gestionare, legate de aceste activități. 

 

• sectoarele includ, printre altele, 
arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, 
meșteșuguri artistice, audiovizuale 
(inclusiv film, televiziune, jocuri video și 
multimedia), patrimoniu cultural tangibil 
și intangibil, design (inclusiv design de 
modă), festivaluri, muzică, literatură, 
spectacol de artă (inclusiv teatru și 
dans), cărți și edituri, radio și arte 
vizuale. 

Maxim 
825.000 euro 

Minim 20% 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/3h
g7T1M 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3hg7T1M
https://bit.ly/3hg7T1M
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană  

Apelul destinat 
entităților culturale 
paneuropene  

(EUROPA 
CREATIVĂ 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 
 

Scopul 
programului este 
de a oferi 
oportunități de 
formare, 
profesionalizare și 
performanță 
pentru tinerii artiști 
talentați. 

Organizațiile culturale - în 
acest caz, orchestre, al căror 
scop este de a oferi 
oportunități de formare, 
profesionalizare și 
performanță pentru tinerii 
artiști talentați. 
 
state membre UE, inclusiv din 
țări și teritorii de peste mări, 
state non-membre UE, 
state SEE și țări asociate 
programului Europa Creativă 
sau țări care se află în cursul 
negocierilor pentru un acord 
de asociere și în care acordul 
intră în vigoare înainte de 
semnarea grantului. 

• sprijinirea consolidării capacității și a 
profesionalizării tinerilor muzicieni 
talentați, oferindu-le standarde înalte de 
dezvoltare a carierei prin oportunități de 
recrutare, formare și de reprezentații. 

 
Acțiunile trebuie: 

• să implice tineri muzicieni talentați din 
Europa; 

• să adopte o abordare riguroasă, 
transparentă și favorabilă incluziunii în 
ceea ce privește recrutarea și formarea 
tinerilor artiști; 

• activitățile de recrutare ar trebui realizate 
pentru a reflecta diversitatea muzicală și 
culturală a Europei; 

• să ofere artiștilor vizați posibilități 
adecvate de a performa, în special pentru 
publicul nou sau tânăr, prin utilizarea unor 
mijloace adecvate, inclusiv spectacole live 
sau prin instrumente digitale. 

Maxim 
1.800.000 
euro 

- 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/2
U6fGYr 

 

https://bit.ly/2U6fGYr
https://bit.ly/2U6fGYr
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru 
proiecte de 
cooperare 
europeană  
 
Proiecte de mai 
mică amploare, 
medie și mare 
 
(EUROPA 
CREATIVA 2021 – 
2027, 
SUBPROGRAMUL 
CULTURA) 
 
 
 
 

Sprijinirea 
proiectelor care 
implică o mare 
diversitate de 
actori activi în 
diferite sectoare 
culturale și 
creative, pentru a 
desfășura un 
spectru larg de 
activități și 
inițiative.  
 
Proiectele 
europene de 
cooperare sunt, 
de asemenea, 
concepute pentru 
a contribui la 
punerea în 
aplicare a 
inițiativelor politice 
emergente ale 
UE, cum ar fi Noul 
Bauhaus 
european. 

Teatre, muzee, asociații și 
fundații, centre de cercetare, 
biblioteci, universităţi, edituri, 
galerii, institute și centre 
culturale, companii din sfera 
business-ului creativ, autorităţi 
publice etc., active în 
sectoarele culturale și 
creative. 
 
Implică operatori din minim 3 
țări eligibile. (amploare mică) 
 
Implică operatori din minim  5 
țări eligibile. (amploare medie) 
 
Implică operatori din minim  
10 țări eligibile. (amploare 
mare) 
 
Entități publice sau private 
stabilite în: 
 
Țările membre UE 
Țările participante la 
programul Europa Creativă 
Țările SEE listate și țările 
asociate Programului Europa 
Creativă sau țările aflate în 
negocieri în curs pentru un 
acord de asociere și în care 
acordul intră în vigoare înainte 
de semnarea grantului 

• Crearea și circulația transnațională: 
acolo unde este necesară cooperarea 
transnațională din motive artistice și 
financiare. Acest lucru este pentru a 
crește dimensiunea europeană a 
procesului artistic și creativ. Coproducția 
este, de asemenea, un instrument de 
stimulare a creativității, de partajare a 
resurselor și de facilitare a distribuției 
transnaționale a conținutului și a circulației 
artiștilor. Proiectele vor trebui să ia în 
considerare noul context, cum ar fi 
problemele legate de sănătate sau de 
mediu și să integreze modalități 
inovatoare (digitale) de producere și 
diseminare a conținutului. 
 

• Inovare: este necesară pentru evoluția 
sectorului și competitivitatea acestuia. 
Inovația trebuie înțeleasă într-un mod 
larg. Inovațiile nu sunt neapărat de natură 
tehnologică și pot include dezvoltarea și 
experimentarea de noi practici sau noi 
modele, ci și transferul și diseminarea de 
bune practici din regiuni sau sectoare 
europene mai avansate către alte regiuni 
din Europa sau discipline. 

 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mica: 
 
Maxim 
200.000 euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie:  
 
Maxim 
1.000.000 
euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Maxim 
2.000.000 
euro 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mica: 
 
Minim 20% 
 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie: 
 
Minim 30% 
 
 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Minim 40% 
 
 
 

7 
septembrie 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/3d
kS09e 
 

https://bit.ly/3dkS09e
https://bit.ly/3dkS09e
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență energetică 
și securitate 
energetică 
 
Apelul 5(a) 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații neguvernamentale, 
înființate ca persoane juridice 
în România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein sau 
România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență energetică 
și securitate 
energetică 
 
Apelul 5(b) 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații neguvernamentale, 
înființate ca persoane juridice 
în România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 
 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Regenerabile -
Hidroenergie 
 
 
(GRANTURILE SEE 
ȘI NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații neguvernamentale, 
înființate ca persoane juridice 
în România. 

• generarea de energie în baraje fără 
motor construite inițial pentru 
alimentarea cu apă, apă de răcire 
pentru industrie sau irigație; 

• siguranța hidrocentralelor clasice 
operate în condiții proiectate; 

• siguranța hidrocentralelor vechi 
împotriva efectelor pericolelor naturale; 

• instalații de depozitare a pompelor. 
 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia 

Schema de granturi 
mici 
 
Apelul 5 
„Capacitate sporită 
de cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații neguvernamentale, 
înființate ca persoane juridice 
în România 
 
Parteneri eligibili  
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 
studii de prefezabilitate/fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

Între 50.000 și 
200.000 euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renewe
able-
energy/romani
a-
energy/energy
-programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-and-
development/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Corpul european 
de solidaritate 
 
 
 
 

Sprijinirea tinerilor 
care doresc să se 
implice în activități 
de voluntariat într-
o varietate de 
domenii, de la 
sprijinirea 
persoanelor aflate 
în dificultate la 
sprijinirea 
acțiunilor în 
domeniul sănătății 
și al mediului, în 
întreaga UE și în 
afara acesteia. 
Prioritatea din 
acest an va fi 
sănătatea, 
voluntarii fiind 
mobilizați să 
lucreze la proiecte 
care vizează 
provocările din 
domeniul sanitar, 
inclusiv impactul 
pandemiei de 
COVID-19, 
precum și 
redresarea. 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 
în cadrul Corpului european 
de solidaritate. 
 
În plus, grupurile de tineri 
înregistrați pe portalul 
Corpului european de 
solidaritate pot solicita 
finanțare pentru proiecte de 
solidaritate. 

• Proiecte de voluntariat 
 

• Echipe de voluntariat în domenii cu 
prioritate ridicată 

 

• Proiecte de solidaritate 
 

• Eticheta de calitate pentru activitățile de 
voluntariat în spiritul solidarității 

 

• Eticheta de calitate pentru voluntariat în 
domeniul ajutorului umanitar 
 

- - 5 octombrie 
2021 

https://europa.
eu/youth/news
/european-
solidarity-
corps-2021-
2027-
launched_ro 

https://europa.
eu/youth/solid
arity/organisati
ons/calls-for-
proposals_ro 

 

 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europană 
 
 

EIC Pathfinder: 
Finanțări pentru 
dezvoltarea ideilor 
inovative din 
domeniul științei și 
tehnologiei 
 
(PROGRAMUL 
ORIZONT 
EUROPA) 
 
 
 
 
 

Susținerea 
explorării ideilor 
îndrăznețe pentru 
tehnologii radical 
noi. Programul 
salută colaborarea 
științifică de ultimă 
generație cu risc 
ridicat/câștig 
ridicat și 
interdisciplinar 
care stau la baza 
progreselor 
tehnologice. 

Pathfinder Open: 
 
Universități, 
Centre de cercetare, 
IMM-uri, 
Startup-uri, 
Parteneri industriali,  
Persoane fizice, 
organizate în consorții formate 
din minim 3 entități 
independente, cel puțin una 
dintre ele este resortisant într-
un stat UE sau partener. 
 
 
Pathfinder Challenges: 
 
Orice tip de entitate, din state 
UE sau partenere și din țări cu 
venituri mici și medii, 
Organizații internaționale, 
inclusiv centre de cercetare 
europene,  
care pot aplica în mod 
individual sau printr-un 
consorțiu format din minim 2 
entități independente. 

Programul are 2 componente: 
 
Pentru EIC Pathfinder Open sunt așteptate 
cereri de finanțare pentru proiecte ștințifice 
sau tehnologice din orice domeniu, cu 
respectarea eticii și a utilizării 
corespunzătoare a inteligenței artificiale. 

EIC Pathfinder Challenges impune direcții de 
cercetare prin provocările lansate. Astfel, 
entitățile care își introduc aplicația pentru 
acest program, pe lângă respectarea normelor 
de etică ștințifică, trebuie să întreprindă 
activități precum: 

• dezvoltarea unor concepte noi, fie să 
demonstreze, să valideze sau să aducă 
un plus de valoare unei metode de 
captare, prelucrare, înțelegere și potrivire 
a datelor aplicabilă și sistemelor, nu doar 
omului (asemeni senzorilor); 

• dezvoltarea de aplicații pentru măsurarea 
și stimularea țesutului cerebral; 

• aporturi în progresul terapiei genice și 
celulare; 

• noi modalități de producere bio de 
hidrogen; 

• proiectare de materiale vii de construcție 
(corpuri de diferite forme și dimensiuni, 
cu multiple utilizări). 

Pathfinder 
Open: 

+/- 3 milioane 
EUR/cerere 

Pathfinder 
Challenges: 

+/- 4 milioane 
EUR/cerere 

 

- Pathfinder 
Open: 

19 mai 
2021 

Pathfinder 
Challenges 

 
27 
octombrie 
2021 

https://eic.ec.e
uropa.eu/eic-
funding-
opportunities/
eic-
pathfinder_en 

 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont2020 
 
 
 

Creșterea 
vizibilității 
României la nivel 
internațional în 
domeniul 
cercetării și 
inovării; 
Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării în 
cercetarea 
europeană de 
excelență; 
Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți români 
la Orizont 2020, 
precum și a rolului 
jucat de către 
aceștia în 
viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 
Creșterea 
sustenabilității 
participării 
instituțiilor 
românești în 
proiecte cu 
finanțare 
internațională; 
Creșterea ponderii 
finanțării externe 
în totalul 
cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-
dezvoltare. 

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

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

 

• Activitățile propuse trebuie să conducă 
la consolidarea capacității instituționale 
de a participa în mod susținut la noi 
competiții organizate în cadrul 
Programului Cadru Orizont 2020. 

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 în 
calitatea de 
coordonator 
de pachet de 
lucru. 

- Depunere 
continuă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uefiscdi
.gov.ro/premie
rea-
participarii-la-
orizont-2020  

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate - Apel B 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, OS 
4.1) 
 
 
 
 

Promovarea 
măsurilor de 
conservare a 
biodiversităţii în 
conformitate cu 
Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru 
Natura 2000, 
Strategia 
Europeană pentru 
Biodiversitate 
2020 şi cu 
Strategia 
Naţională şi 
Planul de Acţiune 
pentru 
Conservarea 
Biodiversităţii 
2014 – 2020 

ANANP 
 
Instituţia/structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/asigurarea 
managementului ariei 
protejate, singură sau în 
parteneriat cu: 
 
Organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii); 

Institute de cercetare;  

Universităţi/muzee - care să 
aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia 
naturii;  

Autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/locale/alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/locale. 

• Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe 
suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

• Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii 
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a 
cursului de apă, restaurarea zonelor 
umede, restaurarea albiei şi a reliefului 
din lunca inundabilă a corpurilor de apă 
etc.); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor 
ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, 
conservarea conectivităţii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea 
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru 
reţeaua de arii protejate, inclusiv a 
reţelei Natura 2000; 

• Alte tipuri de măsuri similare, conform 
planurilor de management. 

Maxim 
10.000.000 
euro/proiect 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.
ro/poim-175-
milioane-euro-
pentru-
protectia-si-
conservarea-
biodiversitatii-
si-refacerea-
ecosistemelor-
degradate/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Elaborarea 
planurilor de 
management/ 
seturilor de măsuri 
de conservare/ 
planurilor de 
acţiune pentru 
ariile naturale 
protejate (inclusiv 
cele situate în 
mediul marin) şi 
pentru speciile de 
interes comunitar 
neacoperite de 
proiectele 
anterioare  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, O.S. 
4.1) 

Creşterea gradului 
de protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate 

Structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/asigurarea 
managementului ariei 
protejate 

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) 
care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia 
naturii 

Institute de cercetare/ 
universităţi/muzee care au în 
actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii  

Autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/locale/alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/locale 

Elaborarea planurilor de management/ 
seturilor de măsuri de conservare/planurilor de 
acţiune pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru 
speciile de interes comunitar care nu sunt 
finanțate în cadrul altor programe (prevăzute 
în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările ulterioare) 

Valoarea 
maximă a 
proiectului: 
5.000.000 
euro 

0% 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov.
ro/poim-
ghidul-pentru-
accesarea-
fondurilor-
pentru-
elaborarea-
planurilor-de-
management-
seturilor-de-
masuri-de-
conservare-
planurilor-de-
actiune-
pentru-ariile-
naturale-
protejate-si-
pentru-
speciile-de-in/ 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 155 
din 3 septembrie 
2020 privind unele 
măsuri pentru 
elaborarea Planului 
naţional de 
relansare şi 
rezilienţă necesar 
României pentru 
accesarea de 
fonduri externe 
rambursabile şi 
nerambursabile în 
cadrul 
Mecanismului de 
redresare şi 
rezilienţă 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
ameliorării stării 
economiei 
naţionale după 
criza generată de 
COVID-19, 
creşterea 
economică şi 
crearea de locuri 
de muncă 
necesare pentru 
incluziunea forţei 
de muncă, 
sprijinirea 
tranziţiei verzi şi a 
celei digitale 
pentru 
promovarea 
creşterii durabile 

a) ministerele de resort, 
singure sau în 
parteneriate 
interinstituţionale sau 
împreună cu autorităţi 
publice centrale/locale 
sau asociaţii de 
dezvoltare comunitare; 

b) instituţii de învăţământ 
superior de stat şi 
autorităţi publice locale 
din municipii reşedinţă de 
judeţ, municipii şi oraşe, 
autorităţile publice central; 

c) unităţile sanitare; 
d) instituţiile de învăţământ 

superior de stat şi institute 
de cercetare-dezvoltare 
din România; 

e) operatorii de apă şi 
canalizare; 

f) autorităţile publice locale 
ale localităţilor rurale 
limitrofe localităţilor 
urbane; 

g) Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă 
şi inspectoratele judeţene 
pentru situaţii de urgenţă; 

h) Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă 
şi unităţile subordinate;  

i) instanţele de judecată, 
parchete, etc; 

j) instituţiile şi autorităţile 
publice centrale; 

k) Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, 

l) autorităţile publice 
centrale şi locale. 

Elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice cu finanţare din bugetul de stat, 
prin ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, pentru pregătirea 
proiectelor de infrastructură în următoarele 
domenii: 
 

• adaptarea la schimbări climatice; 

• mobilitate urbană, regenerare urbană, 
turism şi cultură, ecologizare platforme 

• industriale, investiţii în infrastructura 
educaţională; 

• domeniul sănătăţii;  

• cercetare în domeniul transferului 
tehnologic pentru extindere/reabilitare/ 
modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, 
dotare cu echipamente/utilaje/dotări 
independente; 

• apă-canalizare; 

• proiecte de infrastructură edilitară 
destinate localităţilor rurale limitrofe 
localităţilor urbane; 

• creşterea rezilienţei comunităţilor în 
situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei 

• de subunităţi de intervenţie din structura 
inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă; 

• constituirea unor depozite regionale şi 
crearea stocurilor de materiale şi 

• tehnică - inclusiv medicală, pentru 
gestionarea unor situaţii cu impact mare 
şiprobabilitate scăzută generate de 
manifestarea riscurilor;  

• proiecte de infrastructură din sistemul 
judiciar şi sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, inclusiv 
digitalizare; 

• domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiei şi securităţii cibernetice; 

• proiecte de transformare/tranziţie 
digitală, inclusiv prin robot process 
automation, a serviciilor administraţiei 
publice centrale şi locale. 

În funcţie de 
valoarea 
estimată a 
proiectului de 
investiţii 
publice, dar 
nu mai mult 
de 3% din 
valoarea 
estimată a 
acestuia 

Neprecizată Neprecizat https://mfe.go
v.ro/pnrr/  

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Proiecte pentru 
clustere de inovare 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014 – 2020, AP 1, 
PI 1a, OS 1.1, 
Acțiunea 1.1.1.) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea 
capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

 

Entitățile juridice care 
administrează structuri de tip 
cluster inovativ (organizația 
clusterului). 

Organizația clusterului va 

conține cel puțin 10 părți 

independente organizate ca 

societăți comerciale, care se 

încadrează în categoria IMM-

urilor conform Legii 346/2004, 

și cel puțin o parte 

independentă de tip 

organizație de cercetare 

(universitate sau institut CD). 

Proiectele se concentrează pe următoarele 

domenii, așa cum au fost identificate conform 

Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin 

Programul Operațional Competitivitate:  

Bioeconomia 

• Tehnologia informației și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate 

• Energie, mediu și schimbări climatice 

• Eco-nano-tehnologii și materiale 
avansate 
 

Sănătate 

• Investiții pentru dezvoltarea de noi 

facilități CD 

• Activități de inovare în clustere 

• Achiziția de servicii de consultanță 

• Activități de exploatare 

Între 500.000 
și 7.500.000 
euro 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.go
v.ro/poc-
lanseaza-in-
consultare-
publica-ghidul-
solicitantului-
aferent-
actiunii-1-1-1-
mari-
infrastructuri-
de-cd-tip-de-
proiect-
proiecte-
pentru-
clustere-de-
inovare/ 
 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin acordat 
pentru cooperare 
orizontală şI 
verticală între 
actorii din lanţul de 
aprovizionare în 
sectoarele agricol 
şI pomicol  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 16.4 și 
16.4a) 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

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

Parteneriatele constituite în 
baza unui acord de cooperare 
din cel puţin un partener din 
categoriile de mai jos și cel 
puțin un fermier, un grup sau 
o organizatie de producători/ 
cooperative care își 
desfășoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol, în 
funcție de submăsură: 
 
Fermieri (persoane fizice 
și/sau entități cu formă de 
organizare juridică); 
 
Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici; 
 
Organizații 
neguvernamentale; 
 
Autoritati publice 
 
Unități școlare (inclusiv 
universitățile de profil), 
unitățile sanitare, de agrement 
și de alimentație publică. 
 

• Sunt sprijinite și proiectele destinate 
sectorului viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul 
viticol, cu condiția asigurării 
complemetarității cu pilonul I și evitarea 
dublei finanțări.  
 

• De asemenea, în cadrul 16.4 sunt 
sprijinite și produse pomicole dacă 
numărul de parteneri din sectorul 
pomicol este mai mic decât cel din 
restul sectorului agro alimentar. Similar, 
în cadrul 16.4a pot fi sprijinite și 
produse altele decât cele pomicole. 

 
 

 

Maxim 
250.000 de 
euro 

0% Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 
 

 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice




 
PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE 

PAGINA 1 DIN 43                                                                                                       9 AUGUST 2021 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea 
romă prin 
Programul RO-
CULTURA 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 
2014- 
2021) 
 
 
NOU! 
 

Sprijinirea 
inițiativelor 
culturale despre 
minoritatea romă 

Instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.); 
Instituție publică a cărei 
activitate principală constă în 
promovarea culturii rome 
și/sau a incluziunii 
persoanelor de etnie romă; 
Instituție de educație și/sau 
de cercetare de drept public 
sau de drept privat; 
Organizație 
neguvernamentală 
societate SAU societate 
cooperativă 

• Proiectele selectate vor contribui la 
capacitarea (empowerment) persoanelor 
de etnie romă și la consolidarea identității 
culturale a acestora (limbă, obiceiuri, 
moștenire etc.) prin inițiative culturale 
contemporane care promovează/ 
valorifică cultura romă. 
 

• Acestea pot include promovarea culturii 
rome în arta și cultura contemporană, 
precum și creșterea gradului de 
conștientizare și îmbunătățirea recepției 
culturii rome în societate. 

Între 50.000 și 
200.000 euro 

0% 20 
septembrie 
2021, ora 
16:00 

https://www.r
o-
cultura.ro/ape
luri/acces-la-
cultura/apel-
23 
 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și 
Guvernul 
României 

Intervenții 
prioritare pentru 
comunitățile 
rome 
 
(GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014-2021) 
 
 
 
 
 
NOU! 

Îmbunătăţirea 
facilitaţilor sociale 
şi educaţionale 
pentru copii şi 
tineri, creşterea 
accesului la 
servicii de 
sănătate, 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
locuit, facilitarea 
eliberării actelor 
de identitate, 
oferirea de suport 
social şi juridic 
victimelor 
evacuărilor, 
promovarea 
schimburilor 
interculturale etc. 

Unități administrative-
teritoriale de tipul comunelor 
și orașelor (inclusiv municipii) 
 
Organizațiile 
neguvernamentale 

• Educație (îmbunătățirea condițiilor/ 

infrastructurii educaționale); 

 

• Sănătate (îmbunătățirea condițiilor/ 

infrastructurii de sănătate); 

 

• Locuire (îmbunătățirea condițiilor de 

locuit); 

 

• Juridic (limitat la obținerea documentelor 

de identitate sau proprietate și la 

clarificarea situațiilor individuale de 

locuire).; 

 

Între 20.000 și 
50.000 euro 

0% 14 
octombrie 
2021 

https://dezvolt

are-

locala.frds.ro/

sgm-

interventii-

prioritare-

pentru-

comunitatile-

rome/ 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-23
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 

ERASMUS+ 

- CERERE DE 

PROPUNERI 

2021 

 

 

NOU! 

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

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării  

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
tineretului – 5 octombrie 2021 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației pentru 
adulți 

• Programele comune de masterat Erasmus 
Mundus 

• Acreditările Erasmus în EFP, învățământul 
școlar și educația adulților – 19 noiembrie 
2021 
 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici  

• Parteneriate strategice în domeniul 
tineretului 

• Parteneriate strategice în domeniul 
educației și formării – 3 noiembrie 2021 

• Universitățile europene  

• Alianțele cunoașterii  

• Alianțele competențelor sectoriale 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
tineretului  

• Centre de excelență profesională - 7 
septembrie 2021 

• Academii Erasmus pentru cadrele didactice 
- 7 septembrie 2021 

• Alianțe pentru inovare – 7 septembrie 2021 
 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 
 
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii 

Activitățile Jean Monnet și Sport 

Variabilă Variabilă - https://www.e

rasmusplus.r

o/ 

 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Guvernul 
României 

Selecţia publică 

de proiecte în 

domeniul 

protecţiei 

persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 

2021 

 

NOU! 

Prevenirea 
instituționalizării 
prin înființarea 
și/sau 
diversificarea de 
servicii sociale 
acordate care să 
răspundă nevoilor 
specifice ale 
persoanelor cu 
dizabilități. 

ONG-uri cu activitate în 
domeniul protecţiei 
persoanelor cu dizabilităţi 
 
Proiectele pot fi realizate în 
nume propriu sau în 
parteneriat cu alți furnizori de 
servicii sociale publici sau 
privați, acreditați în condițiile 
legii 

• Înființarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro, servicii de asistență 
și suport, corespunzătoare nevoilor 
individuale ale persoanelor cu dizabilități; 

• Dezvoltarea de servicii sociale de tip 
centre de zi, centre respiro, servicii de 
asistență și suport, corespunzătoare 
nevoilor individuale ale persoanelor cu 
dizabilități. 

Suma maximă 
acordată de 
Autoritatea 
finanţatoare: 

Proiect tip I – 
Înființare 
centru de zi: 
225.000 lei 

Proiect tip II – 
Înființare 
centru respiro: 
200.000 lei  

Proiect tip III – 
Înființare 
servicii de 
asistență și 
suport: 
100.000 lei  

Proiect tip IV – 
Dezvoltare 
centru de zi: 
140.000 lei  
 
Proiect tip V – 
Dezvoltare 
centru 
respiro: 
140.000 lei 

- 23 august 
2021, ora 
12:00 

http://andpdc

a.gov.ro/w/pr

oiecte-

andpdca-

dizabilitate-

2021/?fbclid=

IwAR1fM4grj

FeqQhfmP_j5

3ZD3hmyRH

QV_g8hreN8f

n35Z0_Si66_

bj3b1XyU 

 

http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Fundația 
Comunitară 
București 
împreună cu 
ING Bank 
România 

Runda de 

finanțare din 

2021 a 

Platformei de 

mediu pentru 

București 

 

NOU! 

Dezvoltarea 
participativă a 
unei viziuni 
comune de mediu 
pentru oraș a 
stakeholderilor 
implicați în 
domeniu 
(organizații non-
profit și grupuri de 
cetățeni, autorități 
publice locale și 
centrale, 
companii, etc.) 
pornind de la 
date, probleme și 
soluții care pot fi 
scalate. 

Organizații non-
guvernamentale 
 
Grupuri de inițiativă locală 
existente 
 

Calitatea aerului 

• Monitorizarea calității aerului și campanii 
de informare a populației; 

• Advocacy către autoritățile locale/centrale 
pentru îmbunătățirea calității aerului; 

• Identificarea surselor de poluare a aerului 
și adresarea surselor de poluare a 
aerului/ educarea populației cu privire la 
acestea, eforturi pentru transparentizarea 
datelor oficiale și a cauzelor poluării 
aerului; 

• Instrumente și soluții pentru reducerea 
poluării aerului care pot fi folosite de 
cetățeni/locuitori. 

Spații verzi/ rețele verzi/ infrastructură 
verde/ grădini urbane 

• Creșterea calității spațiilor verzi existente 
(de ex. parcuri și arii naturale urbane, 
grădini, spații dintre blocuri etc); 

• Amenajare de grădini urbane - 
comunitare care sunt luate în grijă de o 
comunitate locală - propun un plan de 
îngrijire și după perioada finanțării; 

• Mobilizarea comunităților locale de a lua 
în stăpânire spații verzi și a le transforma 
în grădini urbane; 

• Advocacy către autoritățile locale pentru 
crearea/menținerea și creșterea de spații 
verzi de calitate/grădini urbane, 
dezvoltarea de acoperișuri verzi 
întreținute de comunitatea 
locatarilor/campanii de informare despre 
beneficiile lor la nivelul comunității locale. 

Runda are un 
buget alocat 
de 300.000 de 
lei și va 
finanța trei 
proiecte 

- 16 august 
2021 

https://fundati

acomunitarab

ucuresti.ro/pr

oiect/platform

a-de-mediu-

pentru-

bucuresti/#pr

oiect_acasa_

anchor 

 

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/#proiect_acasa_anchor
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 
EUROPA 

 
Cluster 6. 

Alimentație, 
Bioeconomie, 

Resurse 
naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, 
inclusive, 

healthy and 
green rural, 
coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități 
rurale, de coastă 

și urbane 
rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și 
verzi) 

 
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-01 - Grasping 
rural diversity and 
strengthening 
evidence for 
tailored policies 
enhancing the 
contribution of 
rural communities 
to ecological, 
digital and social 
transitions 
/Abordarea 
diversitatii rurale 
si consolidarea 
policilor ce 
sporesc 
contribuția 
comunităților 
rurale la tranziția 
ecologică, digitală 
și socială  
Tip actiune: RIA 
(cercetare si 
inovare) 

Parteneriate si colaborari 
intre instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații 

 ! Este posibilă 
implicarea JRC 
(Centru Comun de 
Cercetare a CE) 

Abordări in acord cu viziunea pe termen lung a 
Comisiei Europene pentru zonele rurale: pentru 
zone rurale ale UE mai puternice, conectate, 
reziliente și prospere. Proiectele vor avea in 
vedere dezvoltarea unor soluții inovatoare ce 
contribuie întelegerea diversitatii rurale si 
consolidarea policilor ce sporesc contribuția 
comunităților rurale la tranziția ecologică, 
digitală și socială (explorarea ruralității, prin 
metode multidimensionale, dezvoltarea 
conceptului de zone rurale funcționale, 
dezvoltarea de metode și instrumente de 
colectare de date, soluții inovatoare ce 
contribuie la îmbunătățirea politicilor, strategiilor 
și cadrelor programatice de la nivel local, 
national, european ce vizeaza comunitțile rurale 
etc.).  
 
 

Între 
7.000.000 și 
7.500.000 
euro/proiect 
 
Buget total: 15 
mil Euro 
 
numar estimat 
proiecte 
finantate:2 

0% 6 
octombrie 
2021 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/portal
/screen/oppor
tunities/topic-
details/horizo
n-cl6-2021-
communities-
01-01 
 
Prezentare 
apel 
InfoDays202
1:https://www
.horizon-
europe-
infodays2021
.eu/event/clus
ter-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/
destination-6-
resilient 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-01
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 
EUROPA 

 
Cluster 6. 

Alimentație, 
Bioeconomie, 

Resurse 
naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, 
inclusive, 

healthy and 
green rural, 
coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități 
rurale, de coastă 

și urbane 
rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și 
verzi) 

 
 
NOU! 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-02 - Expertise 
and training 
centre on rural 
innovation/ 
Centru de 
experitza si 
formare în 
materie de 
inovare rurală 

Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Parteneriate si colaborari 
intre instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri 
de organizații 
 

Consolidarea capacităților în materie de 
inovare rurală in acord cu Pactul Ecologic 
European și in cu viziunea pe termen lung a 
Comisiei Europene pentru zonele rurale. 
Tipuri de acțiuni vizate: 

• Consolidarea capacitității comunităților 
rurale și a actorilor implicați prin 
valorificarea rezultatelor proiectelor 
anterioare ce vizau dezvoltarea unor 
instrumente practice, cu accent pe 
inovare socială, pentru implementarea 
strategiilor si a foilor de parcurs in 
diferite domenii precum: energie, 
schimbari climatice, mobilitate, mediu, 
educatie etc. și care vizau abordări de 
tip smart village 

• Exploatarea rezultatelor proiectelor 
Orizont (nu mai vechi de 5 ani) din 
domeniul inovării rurale și capitalizarea 
schimburilor de experienţă  

• Dezvoltarea de modele de business 
pentru dezoltarea de centre/hub-uri de 
expertiză și formare în inovare rurală 

• Promovarea dialogului international în 
domeniul inovării rurale. 

Buget total: 
5.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui proiect. 

0% 6 
octombrie 
2021 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/portal
/screen/oppor
tunities/topic-
details/horizo
n-cl6-2021-
communities-
01-02 
 
Prezentare 
InfoDays202
1: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021
.eu/event/clus
ter-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/
destination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0


 
PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE 

PAGINA 7 DIN 43                                                                                                       9 AUGUST 2021 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 

EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse 

naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, 

inclusive, 

healthy and 

green rural, 

coastal and 

urban 

communities/ 

Comunități 

rurale, de coastă 

și urbane 

rezistente, 

incluzive, 

sănătoase și 

verzi) 

 

 

NOU! 

 

Apel HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES-

01 -03 – Smart 

XG, last-mile 

and edge 

solutions for 

remote farming, 

forestry and 

rural areas 

/Solutii smart 

XG, de ultimă 

oră pentru 

agricultură 

silvicultură și 

zone rurale 

 

Tip actiune - RIA 

(cercetare si 

inovare) 

 

 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

Activitati specifice ce contribuie la dezvoltarea 
unor soluții XG smart, de ultima generatie prin: 
  

• Analiza efectelor socio-economice si 
de mediu a utilizarii 3G/4G/5G si a 
optiunilor existente pentru 
implementarea acestora. 

• Dezvoltarea unor solutii innovative, 
eficiente din punct de vedere al 
costurilor si al Mediului, bazate pe 
nevoile comunitatilor  

• Cresterea competitivității și 
durabilității sociale și de mediu a 
sectoarelor agricole și forestiere și a 
zonelor rurale prin soluții inovatoare 
5G 

• Dezvoltarea unor instrumente pentru 
facilitarea luării deciziilor, în special 
pentru municipalități, fermieri, 
silvicultori și asociațiile acestora si 
selectarea celor mai bune solutii de 
conectivitate la internet, luând în 
considerare aspectele tehnice, 
economice și de mediu. 

• Cresterea eficientei energetice și 
atenuarea efectelor asupra climei prin 
analiza și dezvoltarea celor mai 
eficiente opțiuni de conectivitate 

 
Proiectele trebuie să vizeze mai multe 
sectoare 

Buget total: 
10.000.000 
euro 
 
Alocare per 
proiect: 
5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea a 2 
proiecte 

0% 6 
octombrie 
2021 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/portal
/screen/oppor
tunities/topic-
details/horizo
n-cl6-2021-
communities-
01-03 
 
Prezentare 
InfoDays202
1: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021
.eu/event/clus
ter-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/
destination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-03
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 

EUROPA 

 

Cluster 6. 

Alimentație, 

Bioeconomie, 

Resurse 

naturale, 

Agricultură și 

mediu,  

 

Apel   HORIZON-

CL6-2021-

COMMUNITIES- 

Resilient, 

inclusive, 

healthy and 

green rural, 

coastal and 

urban 

communities/ 

Comunități 

rurale, de coastă 

și urbane 

rezistente, 

incluzive, 

sănătoase și 

verzi) 

 

 

NOU! 

 

HORIZON-CL6-

2021-

COMMUNITIES-

01-05 Integrated 

urban food 

system policies 

– how cities and 

towns can 

transform food 

systems for co-

benefits /Politici 

urbane integrate 

privind sistemul 

alimentar - 

modul în care 

orașele pot 

transforma 

sistemele 

alimentare  

Tip de actiune: 

IA (actiuni de 

inovare) 

Parteneriate si colaborari intre 
instituții de cercetare, 
universități, ONG / ONP, 
asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații 
 

 

Acțiunea vizează abordări multi și 
transdiciplinare.  
Propunerile eligibile trebuie sa vizeze cel putin 5 
orașe care nu au politici integrate ale sistemelor 
alimentare si sa abordeze urmatoarele 
nivele/aspecte:   

• întelegere - cartografierea sistemelor, 
politicilor și acțiunilor alimentare locale, 
cu un accent special pe evaluarea 
lanțurilor scurte de aprovizionare și a 
mediilor alimentare urbane precum și pe 
dezvoltarea de indicatori locali și cadre 
de monitorizare 

• guvernanță - dezvoltarea și evaluarea 
proceselor de guvernanță și a 
sistemelor alimentare inovatoare, 
acțiuni de elaborare și implementare a 
politicilor integrate 

•  învățare reciprocă: întărirea sau 
crearea unor rețele de orașe pentru a 
promova schimburile de bune practici și 
cunoștințe. 

 

Buget total 
12.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

30%, cu 
exceptia ONG 
(0%) 

6 
octombrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/portal
/screen/oppor
tunities/topic-
details/horizo
n-cl6-2021-
communities-
01-05 

Prezentare 
InfoDays202
1: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021
.eu/event/clus
ter-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/
destination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-05
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 
EUROPA 

 
Cluster 6. 

Alimentație, 
Bioeconomie, 

Resurse 
naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
COMMUNITIES- 

Resilient, 
inclusive, 

healthy and 
green rural, 
coastal and 

urban 
communities/ 

Comunități 
rurale, de coastă 

și urbane 
rezistente, 
incluzive, 

sănătoase și 
verzi) 

 
 
NOU! 
 
 

HORIZON-CL6-
2021-
COMMUNITIES-
01-06 Inside and 
outside: 
educational 
innovation with 
nature-based 
solutions 
/Sprijinirea 
inovației în 
educație prin 
intermediul 
soluțiilor bazate 
pe natură  
 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 
 

Rețele de colaborare pan-
europene, parteneriate si 
colaborari intre instituții de 
cercetare, universități, ONG / 
ONP, asociații profesionale, 
sindicate, centre de educație, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, alte tipuri de 
organizații, 
! Se au în vedere colaborări 
cu JRC (Centru Comun de 
Cercetare) 
 

Sprijinirea inovației în educație prin intermediul 
soluțiilor bazate pe natură (SBN). Sunt eligibile 
activități ce contribuie la dezvoltarea unor soluții 
verzi, bazate pe inovare socială, pentru 
creșterea reziliențeii și a sustenabilității orașelor 
și a comunităților, dezvoltarea rezilienței fizice și 
mentale - potențial educațional ridicat. Acest tip 
de soluții facilitează tranziția către orașe și 
teritorii mai durabile și contribuie la la 
construirea rezilienței acestora. Acțiunile avute 
în vedere sunt complementare cu cele din 
Clusterul 2, trebuie să fie în sinergie cu 
proiectele de cercetare din domeniul SBN și pot 
viza rețele educaționale multidisciplinare, pane-
europene formate din specialiști, cercetători, 
autorități publice, multiplicatori, reprezentanți ai 
societății civile ce contribuie la dezvoltarea unor 
metode de conștientizare cu privire la soluțiile 
inovative bazate pe natură către scoli (primar, 
secundar, vocațional și/sau centre de formare și 
centre universitare (de exemplu, arhitectură și 
inginerie). Propunerile vor avea în vedere 
creșterea gradului de conștientizare a valorii 
SBN pentru a educa copiii și tinerii într-un mod 
inovator și holistic, dezvoltând competențe, 
valori și printr-o pedagogie activă și antrenantă. 
Acestea vor viza și creșterea gradului de 
conștientizare și de implicare publică pe termen 
lung cu privire la BNS și beneficiile acestora, 
sporind capacitatea cetățenilor de a acționa ca 
actori responsabili și participativi într-o societate 
bazată pe cunoaștere 
Programele și materialele didactice SBN trebuie 
să fie disponibile pe scară largă în întreaga UE, 
iar rezultatele trebuie să fie accesibile pe 
Oppla.eu și Scientix.eu 
Exemple de SBN includ acoperișuri verzi și 
pereți verzi; parcuri care pot contribui la 
îmbunătățirea calității aerului și pot oferi 
cetățenilor oportunități de agrement și exerciții; 
coridoare verzi care leagă ariile naturale; grădini 
urbane etc. 

5.000.000 
euro 
 
Se estimeaza 
finantarea 
unui singur 
proiect. 

0% 6 
octombrie 
2021 
 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/portal
/screen/oppor
tunities/topic-
details/horizo
n-cl6-2021-
communities-
01-06 
 
Prezentare 
InfoDays202
1: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021
.eu/event/clus
ter-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/
destination-2-
fair-0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-06
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-2-fair-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 
EUROPA 

 
Cluster 6. 

Alimentație, 
Bioeconomie, 

Resurse 
naturale, 

Agricultură și 
mediu,  

 
Apel   HORIZON-

CL6-2021-
GOVERNANCE-
01)- Innovative 
governance, 

environmental 
observations 

and digital 
solutions in 

support of the 
Green Deal / 
Guvernanță 
inovativă, 

observații de 
mediu și soluții 

digitale  
 
 
NOU! 

HORIZON-CL6-
2021-

GOVERNANCE-
01-08 Improving 
understanding 

of and 
engagement in 

bio-based 
systems with 
training and 

skills 
development/ 
Îmbunătățirea 
înțelegerii și 
implicării în 

sistemele bazate 
pe biologie, prin 

instruire și 
dezvoltarea 
abilităților 

 
 
Tip actiune:  CSA 
(coordonare si 
sprijin) 

Instituții publice, orașe, 
municipii, alte autorități 
publice locale, organizații 
regionale, ONG / ONP, 
instituții de cercetare, 
universități organizații 
internațională, IMM-uri, 
întreprinderi mari, 

Pot fi depuse abordări în acord cu Pacul 
Ecologic European, Planul de Acțiune al UE 
pentru Economie Circulară și Strategia UE 
privind Bioeconomia ce contribuie la dezvoltarea 
unor modele inovative de guvernare și care au 
ca rezultat o capacitate Abordările vor avea în 
vedere angajamentul social, susținând învățarea 
permanentă și recalificarea, în domeniul 
bioeconomiei. Se are în vedee crearea de 
orientări și programe de formare și mentorat în 
domeniul bioeeconomiei pentru regiuni și 
comunități locale, creșterea gradului de 
conștientizare, înțelegere și implicare a tuturor 
actorilor (în special a părților interesate implicate 
în învățarea adulților, recalificarea și dezvoltarea 
competențelor), cu accent pe co-creare și 
inovare socială, sprijin pentru valorificarea 
inovativă și sustenabilă a potențialullui local, 
integrarea oportunităților create de 
bioeconomie, dezvoltarea de noi modele de 
afaceri și măsuri sociale conexe pentru a 
permite consumatorilor, industriei și autorităților 
publice să treacă la un comportament 
responsabil, social și de mediu etc. Proiectele 
propuse vor asigura sinergii cu acțiunile de 
cercetare existente (H2020, BBIJU, BIOEAST, 
EIT Knowledge și comunitățile de inovare), vor 
asigura transparență și incluziunea tuturor 
actorilor. 

Buget total: 
5.000.000 
Euro 
2.500.000 
Euro/proiect 
 
Se estimează 
finanțarea a 
două proiecte. 
 
 

0% 6 
octombrie 
2021 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/portal
/screen/oppor
tunities/topic-
details/horizo
n-cl6-2021-
governance-
01-08 
 
Prezentare 
InfoDays202
1: 
 
https://www.h
orizon-
europe-
infodays2021
.eu/event/clus
ter-6-food-
bioeconomy-
natural-
resources-
agriculture-
environment/
destination-7-
0 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-08
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment/destination-7-0
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru 
rețele europene 
de organizații 
din sectoarele 
culturale și 
creative  

(EUROPA 
CREATIVA 2021 
– 2027, 
SUBPROGRAMU
L CULTURA) 

 
 

Intenționează să 
consolideze 
capacitățile 
sectoarelor 
culturale și 
creative europene 
de a face față 
provocărilor 
comune și de a 
alimenta 
talentele, de a 
inova, de a 
prospera și de a 
genera locuri de 
muncă. 

Rețele multinaționale 
reprezentative de organizații 
culturale europene 

• consolidare a capacităților, implementate 
de rețele multinaționale reprezentative de 
organizații culturale europene. 
 

• dezvoltarea, crearea, producția, 
diseminarea și conservarea bunurilor și 
serviciilor, care întruchipează expresii 
culturale, artistice sau de altă natură 
creativă, precum și educație sau 
gestionare, legate de aceste activități. 

 

• sectoarele includ, printre altele, 
arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, 
meșteșuguri artistice, audiovizuale 
(inclusiv film, televiziune, jocuri video și 
multimedia), patrimoniu cultural tangibil și 
intangibil, design (inclusiv design de 
modă), festivaluri, muzică, literatură, 
spectacol de artă (inclusiv teatru și 
dans), cărți și edituri, radio și arte 
vizuale. 

Maxim 

825.000 euro 

Minim 20% 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/3
hg7T1M 

 

https://bit.ly/3hg7T1M
https://bit.ly/3hg7T1M
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană  

Apelul destinat 
entităților 
culturale 
paneuropene  

(EUROPA 
CREATIVĂ 2021 
–2027, 
SUBPROGRAMU
L CULTURA) 

 
 

Scopul 
programului este 
de a oferi 
oportunități de 
formare, 
profesionalizare și 
performanță 
pentru tinerii 
artiști talentați. 

Organizațiile culturale - în 
acest caz, orchestre, al căror 
scop este de a oferi 
oportunități de formare, 
profesionalizare și 
performanță pentru tinerii 
artiști talentați. 
 
State membre UE, inclusiv 
din țări și teritorii de peste 
mări, 
state non-membre UE, 
state SEE și țări asociate 
programului Europa Creativă 
sau țări care se află în cursul 
negocierilor pentru un acord 
de asociere și în care acordul 
intră în vigoare înainte de 
semnarea grantului. 

• sprijinirea consolidării capacității și a 
profesionalizării tinerilor muzicieni talentați, 
oferindu-le standarde înalte de dezvoltare 
a carierei prin oportunități de recrutare, 
formare și de reprezentații. 

 
Acțiunile trebuie: 

• să implice tineri muzicieni talentați din 
Europa; 

• să adopte o abordare riguroasă, 
transparentă și favorabilă incluziunii în 
ceea ce privește recrutarea și formarea 
tinerilor artiști; 

• activitățile de recrutare ar trebui realizate 
pentru a reflecta diversitatea muzicală și 
culturală a Europei; 

• să ofere artiștilor vizați posibilități adecvate 
de a performa, în special pentru publicul 
nou sau tânăr, prin utilizarea unor mijloace 
adecvate, inclusiv spectacole live sau prin 
instrumente digitale. 

Maxim 

1.800.000 

euro 

- 26 august 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/2
U6fGYr 

 

https://bit.ly/2U6fGYr
https://bit.ly/2U6fGYr
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 

RO-CULTURA  
 
Consolidarea 
antreprenoriatul
ui cultural și 
dezvoltarea 
publicului 
 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 
2014-2021) 
 
 
 
 
 

a) Consolidarea 
antreprenoriatului 
cultural; 
b) dezvoltarea 
publicului; 
c) întărirea 
cooperării 
culturale și a 
schimbului 
cultural între 
statele donatoare 
și România. 

Instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.)  
 
Organizație 
neguvernamentală 
 
Societate comercială și 
societate cooperativă 

• inițiative de artă contemporană (artă 
plastică, artă dramatică, muzică etc.);   

• producții artistice rezultate ca urmare a 
documentării istoriei culturale a minorităților 
și grupurilor sociale, etnice și culturale, 
altele decât minoritatea romă;  

• abordări inovative ale patrimoniului cultural 
ce vizează dezvoltarea publicului; 

• schimb de experiență, know-how și bune 
practici în sectoarele culturale și creative 
cu entități din statele donatoare;  

• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ 
profesioniștilor din sectoarele culturale și 
creative și/sau a lucrărilor acestora;  

• dezvoltarea potențialului de angajare în 
cadrul sectoarelor culturale și creative; 

• dezvoltarea sau actualizarea 
competențelor și abilităților artiștilor și 
profesioniștilor activi în sectoarele culturale 
și creative, adaptate unui mediu în continuă 
schimbare;  

• dezvoltarea profesională a membrilor 
echipei de proiect prin activități de instruire 
formală și non-formală, mentorat, job 
shadowing etc.; 

• dezvoltarea de noi produse și servicii 
culturale și introducerea lor pe piață; 

• creșterea incluziunii și conștientizării 
publice cu privire la diversitatea culturală; 

• implementarea de modele inovatoare de 
afaceri în sectoarele culturale și creative, 
care să contribuie la dezvoltarea locală a 
comunităților; 

• abordări interdisciplinare. 

Între 50.000 și 

200.000 euro 

0%  
 

31 august 
2021 

https://www.r

o-

cultura.ro/ape

luri/acces-la-

cultura/apel-

2122-

s3?fbclid=IwA

R0IjRKSTXB

O1WVaAFEI

RXBluEpo2Ct

4nyYDnqnTo

3aoXBAtThg

VuNn8Ark 

 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3?fbclid=IwAR0IjRKSTXBO1WVaAFEIRXBluEpo2Ct4nyYDnqnTo3aoXBAtThgVuNn8Ark
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană  

Apelul pentru 
proiecte de 
cooperare 
europeană  
 
Proiecte de mai 
mică amploare, 
medie și mare 
 
(EUROPA 
CREATIVA 2021 
– 2027, 
SUBPROGRAMU
L CULTURA) 
 
 
 
 

Sprijinirea 
proiectelor care 
implică o mare 
diversitate de 
actori activi în 
diferite sectoare 
culturale și 
creative, pentru a 
desfășura un 
spectru larg de 
activități și 
inițiative.  
 
Proiectele 
europene de 
cooperare sunt, 
de asemenea, 
concepute pentru 
a contribui la 
punerea în 
aplicare a 
inițiativelor 
politice 
emergente ale 
UE, cum ar fi 
Noul Bauhaus 
european. 

Teatre, muzee, asociații și 
fundații, centre de cercetare, 
biblioteci, universităţi, edituri, 
galerii, institute și centre 
culturale, companii din sfera 
business-ului creativ, 
autorităţi publice etc., active 
în sectoarele culturale și 
creative. 
 
Implică operatori din minim 3 
țări eligibile. (amploare mică) 
 
Implică operatori din minim  5 
țări eligibile. (amploare 
medie) 
 
Implică operatori din minim  
10 țări eligibile. (amploare 
mare) 
 
Entități publice sau private 
stabilite în: 
 
Țările membre UE 
Țările participante la 
programul Europa Creativă 
Țările SEE listate și țările 
asociate Programului Europa 
Creativă sau țările aflate în 
negocieri în curs pentru un 
acord de asociere și în care 
acordul intră în vigoare 
înainte de semnarea grantului 

• Crearea și circulația transnațională: 
acolo unde este necesară cooperarea 
transnațională din motive artistice și 
financiare. Acest lucru este pentru a crește 
dimensiunea europeană a procesului 
artistic și creativ. Coproducția este, de 
asemenea, un instrument de stimulare a 
creativității, de partajare a resurselor și de 
facilitare a distribuției transnaționale a 
conținutului și a circulației artiștilor. 
Proiectele vor trebui să ia în considerare 
noul context, cum ar fi problemele legate 
de sănătate sau de mediu și să integreze 
modalități inovatoare (digitale) de 
producere și diseminare a conținutului. 
 

• Inovare: este necesară pentru evoluția 
sectorului și competitivitatea acestuia. 
Inovația trebuie înțeleasă într-un mod larg. 
Inovațiile nu sunt neapărat de natură 
tehnologică și pot include dezvoltarea și 
experimentarea de noi practici sau noi 
modele, ci și transferul și diseminarea de 
bune practici din regiuni sau sectoare 
europene mai avansate către alte regiuni 
din Europa sau discipline. 

 

Pentru 
proiecte de 
amploare 
mica: 
 
Maxim 
200.000 euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
medie:  
 
Maxim 
1.000.000 
euro 
 
 
Pentru 
proiecte de 
amploare 
mare: 
 
Maxim 

2.000.000 

euro 

Pentru proiecte 
de amploare 
mica: 
 
Minim 20% 
 
 
 
Pentru proiecte 
de amploare 
medie: 
 
Minim 30% 
 
 
 
 
Pentru proiecte 
de amploare 
mare: 
 
Minim 40% 
 
 
 

7 
septembrie 
2021 (ora 
18:00 a 
României) 

https://bit.ly/3
dkS09e 

 

https://bit.ly/3dkS09e
https://bit.ly/3dkS09e
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
pentru 
protejarea și 
promovarea 
drepturilor 
copilului 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 
 

Programul va 
contribui la 
răspunsul asupra 
impactului 
pandemiei Covid-
19, promovând 
modalități de 
integrare și 
integrare a 
drepturilor copiilor 
în răspunsurile la 
această situație și 
la orice alte 
situații de urgență 
și va contribui la 
punerea în 
aplicare a 
acțiunilor propuse 
de UE Strategia 
privind drepturile 
copilului.  

Entități publice sau private din 
statele membre UE sau țările 
SEE, parte din programul 
CERV 

• Evaluarea lecțiilor învățate din situația 
Covid-19 în contextul impactului acesteia 
asupra drepturilor copilului, oferirea de 
recomandări pentru integrarea drepturilor 
copilului și plasarea drepturilor și nevoilor 
copiilor în centrul răspunsurilor politice în 
situații de urgență la nivel național și/sau 
local și luarea aspectele specifice sexelor 
luate în considerare; 

• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte 
tipuri de întâlniri online și offline (dacă este 
posibil) care să asigure participarea 
copiilor la evaluarea impactului pandemiei 

• Analiza informațiilor primite de la copii, 

• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative 
pentru copii care să ia în considerare 
nevoile și opiniile copiilor exprimate în 
timpul consultărilor 

• Consolidarea capacităților, activități de 
formare, campanii de informare pentru 
autoritățile locale relevante și creșterea 
gradului de conștientizare a acestora 
asupra drepturilor și nevoilor copiilor, 

• În cooperare cu copiii, proiectarea, 
stabilirea și/sau consolidarea protocoalelor 
și mecanismelor care oferă sprijin copiilor 
afectați în cea mai mare parte de situația 
Covid-19. 

Minim 75.000 
euro/proiect 

- 7 
septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/3
hSSlmz  

https://bit.ly/3hSSlmz
https://bit.ly/3hSSlmz
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
pentru 
protejarea și 
promovarea 
drepturilor 
copilului 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 
 

Programul va 
contribui la 
răspunsul asupra 
impactului 
pandemiei Covid-
19, promovând 
modalități de 
integrare și 
integrare a 
drepturilor copiilor 
în răspunsurile la 
această situație și 
la orice alte 
situații de urgență 
și va contribui la 
punerea în 
aplicare a 
acțiunilor propuse 
de UE Strategia 
privind drepturile 
copilului.  

Entități publice sau private din 
statele membre UE sau țările 
SEE, parte din programul 
CERV 

• Evaluarea lecțiilor învățate din situația 
Covid-19 în contextul impactului acesteia 
asupra drepturilor copilului, oferirea de 
recomandări pentru integrarea drepturilor 
copilului și plasarea drepturilor și nevoilor 
copiilor în centrul răspunsurilor politice în 
situații de urgență la nivel național și/sau 
local și luarea aspectele specifice sexelor 
luate în considerare; 

• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte 
tipuri de întâlniri online și offline (dacă este 
posibil) care să asigure participarea 
copiilor la evaluarea impactului pandemiei 

• Analiza informațiilor primite de la copii, 

• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative 
pentru copii care să ia în considerare 
nevoile și opiniile copiilor exprimate în 
timpul consultărilor 

• Consolidarea capacităților, activități de 
formare, campanii de informare pentru 
autoritățile locale relevante și creșterea 
gradului de conștientizare a acestora 
asupra drepturilor și nevoilor copiilor, 
În cooperare cu copiii, proiectarea, 
stabilirea și/sau consolidarea protocoalelor 
și mecanismelor care oferă sprijin copiilor 
afectați în cea mai mare parte de situația 
Covid-19. 

Minim 75.000 
euro/proiect 

- 7 
septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/3
hSSlmz  

https://bit.ly/3hSSlmz
https://bit.ly/3hSSlmz
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Creșterea 
capacității de a 
furniza energie 
regenerabilă - 
Alte surse de 
energie 
regenerabilã 
 
 
(GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 

Mai puțină 
energie 
consumatoare de 
carbon și 
creșterea 
siguranței 
aprovizionării. 

Entități: 
private sau publice; 
comerciale sau necomerciale; 
 
Organizațiile 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 
 

Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care 
vor dezvolta și implementa activități care 
vizează producția de energie/electricitate din 
alte surse de energie regenerabilă (alte RES): 

• proiecte care utilizează substraturi bio-
bazate (gunoi de grajd, deșeuri din 
alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, 
culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) 
pentru producerea de energie electrică și 
încălzire/răcire în comunitățile locale; 

• dezvoltarea și investițiile în instalații 
industriale private pentru proiecte de 
deșeuri în energie; 

• energie solară sau eoliană: noi proiecte la 
scară mică (până la 1.000 kW capacitate 
instalată) și producția de energie electrică 
pentru consumul propriu al solicitantului 
(nu pentru vânzare în scopuri de profit); 

• instruirea personalului cu privire la 
utilizarea și întreținerea echipamentelor, 
oferite de furnizorul echipamentului, ca 
parte integrantă a unui proiect de investiții. 
 

Între 200.000 
și 2.000.000 
euro 

- 8 
septembrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia-
energy/call-
3.1/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste 
in și 
Guvernul 
României 

Mobilizarea 
grupurilor 
vulnerabile din 
zone insuficient 
deservite – 
granturi mici 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 
2014- 
2021) 

Creşterea 
capacității 
grupurilor 
vulnerabile din 
zonele insuficient 
deservite, inclusiv 
comunitățile 
interetnice și să 
contribuie la 
incluziunea lor 
socială.   

ONG 
Fundații pentru tineret de la 
nivel județean și ale 
municipiului București, 
precum și Fundația Națională 
pentru Tineret 
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România și 
structurile sale cu 
personalitate juridică 

• ONG-urile mici sunt încurajate să 
abordeze cauzele excluziunii și injustiției 
din comunitățile, aflate în zone insuficient 
deservite, unde ele acționează, pentru a 
contribui la incluziunea grupurilor 
vulnerabile. 

 

• Sunt încurajate inițiativele care 
mobilizează grupurile vulnerabile din 
zonele insuficient deservite șă participe la 
evaluarea nevoilor lor, să propună soluții, 
să comunice cu autoritățile locale și să 
participe la implementarea soluțiilor. 
Sunt, de asemenea, sprijinite ințiativele 
de advocacy la nivel local pentru justiție 
socială și incluziunea grupurilor 
vulnerabile. 

 

• Sunt puternic încurajate parteneriatele cu 
alte ONG-uri deja active în același sau în 
domenii de activitate complementare, 
precum și cu alți stakeholderi. Aceste 
ONG-uri pot fi cu mai multă experiență 
și/sau deja active la firul ierbii. 

Între 5.000 și 
50.000 euro 

0% 9 
septembrie 
2021 

https://activec
itizensfund.ro
/apel-6/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Lichtenstein și 
Norvegia 

Conştientizare 
privind 
drepturile 
omului şi 
tratament egal – 
granturi mici 
 
 
 
 
 
 

Creșterea 
gradului de 
conștientizare 
privind drepturile 
omului/tratament 
egal la nivel local, 
în zone și/sau 
pentru grupurile 
țintă insuficient 
deservite 

Organizaţii 
neguvernamentale şi non-
profit (ONG) 
 
Fundațiile pentru tineret de la 
nivel județean și ale 
municipiului București precum 
și Fundația Națională pentru 
Tineret  
 
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România  
 

• Campanii pentru creșterea nivelului de 
conștientizare, abordarea stereotipurilor 
și susținerea/consolidarea/extinderea 
schimbărilor pozitive in atitudini și practici 
legate de drepturile omului, egalitate de 
gen și violență bazată pe gen (VGB) 

• Promovarea și crearea de spații sigure și 
motivaționale pentru cetățenii pentru a 
identifica și raporta situații de încălcare a 
drepturilor omului, a se implica activ în 
apărarea drepturilor omului și 
promovarea tratamentului egal. 

• Dezvoltarea de parteneriate cu entități 
publice sau private (mass-media, dar nu 
exclusiv) în vederea promovării și apărării 
drepturilor omului 

• Furnizarea/imbunătățirea serviciilor de 
sprijin pentru victime (inclusiv pentru 
martori sau alte părți implicate) ale 
discriminării și incălcării drepturilor 
omului, inclusiv servicii privind egalitatea 
de gen și violența bazată pe gen; 

• Educație și instruire pentru diferite 
grupuri țintăîn vederea 
adoptării/întăririi/includerii în activitatea 
lor a unei perspective a drepturilor omului 
și tratamentului egal; 

• Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în 
justiție privind drepturile omului/tratament 
egal (consiliere, asistență juridică etc.); 

• Promovarea copiilor ca deținători de 
drepturi și nu doar ca beneficiari ai 
măsurilor de protecție; 

• Inițiative care abordează perspectiva 
drepturilor omului asupra îmbătrânirii 
(ageism). 

Între 5.000 și 
50.000 euro 

0% 9 
septembrie 
2021 

https://activec
itizensfund.ro
/apel-4/  

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Lichtenstein și 
Norvegia 

Participare 
civică în zone 
insuficient 
deservite –  
 
granturi mici 
 
 
 
 
 

Stimularea 
implicării civice în 
zone și pentru 
grupuri țintă 
insuficient 
deservite 

Organizaţii 
neguvernamentale şi non-
profit (ONG) 
 
Fundațiile pentru tineret de la 
nivel județean și ale 
municipiului București, 
precum și Fundația Națională 
pentru 
Tineret  
 
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România  
 
În cadrul acestui apel de 
finanţare sunt încurajate 
parteneriatele între ONG-uri 
mici şi: 
alte ONG-uri active în acelaşi 
domeniu sau în alte domenii 
de activitate complementare, 
precum mediu şi schimbări 
climatice, buna guvernare, 
educație, dezvoltarea 
comunității etc. 
 
alți stakeholderi (membri ai 
comunităţii, autorități, instituții 
publice, mass-media, sectorul 
privat) 

• Îmbunătăţirea educației civice și a 
drepturilor omului în zone insuficient 
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de 
parteneriate între ONG-uri mari/cu 
experiență și ONG-uri mai mici/cu mai 
puţină experienţă 

 

• Susţinerea participării active a cetățenilor 
în activități civice 

 

• Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind 
susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc.) 

 

• Organizarea de activități educaționale (în 
afara sistemului formal) privind protecția 
mediului/schimbărilor climatice prin metode 
experiențiale, inovatoare și creative. 
Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, 
elevii/studenţii etc. 

 

• Inițiative de advocacy şi de monitorizare a 
politicilor prin abordări participative privind 
probleme legate de protecția mediului/ 
schimbărilor climatice 

 
• Litigii/cazuri întreprinse în justiție în 

legătură cu protecția mediului/ schimbărilor 
climatice (consiliere, asistență juridică etc.) 

Între 5.000 și 
50.000 euro 

Minim 10% 9 
septembrie 
2021 

https://activec
itizensfund.ro
/apel-1/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia Schema pentru 
proiecte 
individuale, apel 
II 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 
 

Finanțarea 
dezvoltării și 
aplicării 
tehnologiilor/ 
produselor, 
proceselor și 
soluțiilor 
inovatoare verzi, 
albastre sau TIC  
 
Se propune 
creșterea 
competitivității 
pentru 
întreprinderile 
românești din 
ariile enunțate 
anterior, sub 
forma creșterii 
cifrei de afaceri și 
a profitului 
operațional net și 
crearea de locuri 
de muncă 

IMM-urile cu cel mult 25% 
drept de proprietate publică, 
înregistrate ca persoane 
juridice în România de cel 
puțin 3 ani la data limită de 
depunere. 
 
Parteneri eligibili: orice 
entitate privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
înregistrată ca persoană 
juridică în Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein sau în 
România. 

Inovația industriei ecologice 

• Dezvoltare, implementare și investiții în 
tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse și servicii 
ecologice 

• Dezvoltarea și implementarea „proceselor 
de producție mai ecologice” 

TIC 

• Dezvoltarea 
produselor/proceselor/soluțiilor TIC 

• Dezvoltarea de produse/procese/soluții 
folosind componente TIC 

Dezvoltarea albastră - Blue Growth 

• Dezvoltare și investiții în suprastructuri 
maritime; 

• Dezvoltarea de soluții legate de 
transportul maritime; 

• Dezvoltare și investiții în turismul costier și 
maritime; 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologie 
albastră; 

• Dezvoltare și investiții în resurse miniere 
de fond marin; 

• Dezvoltarea de soluții pentru energia 
albastră; 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniul pescuitului și acvaculturii; 

Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 
gunoi și deșeuri marine, desalinizarea apei. 

Între 200.000 
și 2.000.000 
euro 

Minim 50% 15 
septembrie 
2021, ora 
13:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/content
assets/e517b
25993d2433b
a8be052f250
d352d/4_ro_e
ea-
grants_secon
d_call_ips.pdf  

https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia 
 

Schema de 
granturi mici, 
apel II 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 

Creșterea creării 
valorii și creșterii 
durabile în 
sectorul de 
afaceri din 
România. 
Programul 
urmărește să 
stimuleze și să 
dezvolte 
cooperarea pe 
termen lung între 
Norvegia și 
România, pe 
baza dezvoltării și 
inovării afacerilor 

Întreprinderi cu cel mult 25% 
proprietate publică, stabilite 
ca persoane juridice în 
România; 
 
Pentru domeniul „Green 
Industry Innovation”, sunt 
eligibile și organizațiile non-
profit înființate ca persoane 
juridice în România 
 
 
Parteneri eligibili: 
 
Orice entitate privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein sau în 
România 

Inovație în Industria Verde („Green Industry 
Innovation”) 

• Dezvoltarea, implementarea și investițiile 
în tehnologii inovatoare ecologice 

• Dezvoltarea de produse ecologice, 
servicii, tehnologii 

• Dezvoltarea și implementarea unor 
procese de producție mai ecologice 

Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) 

• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri 
maritime 

• Dezvoltarea de soluții legate de 
transportul maritim 

• Dezvoltarea și investițiile în turismul de 
coastă și maritim 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologie 
albastră 

• Dezvoltarea și investițiile în resursele 
miniere ale fundului mării 

• Dezvoltarea de soluții pentru energia 
albastră 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
domeniul pescuitului și acvaculturii 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 
deșeurile și deșeurile marine 

• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare 
pentru alimentarea cu apă, inclusiv 
desalinizarea 

TIC 
Dezvoltarea produselor, serviciilor, 
tehnologiilor TIC. 

Între 50.000 - 
200.000 euro 

Minim 50% 22 
septembrie 
2021, ora 
13:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/busine
ss-
development/
romania/sgs-
smg/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Capacitate 
sporită de a 
furniza energie 
regenerabilă  
 
Energie 
geotermală 
 
 
(GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 
 

Apelul susține 
proiectele 
concentrate pe 
reducerea 
consumului de 
carbon și 
dezvoltarea 
producției 
de energie 
geotermală 

Orice persoană juridică 
privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
ONG-uri  

 
Parteneriate formate 
din tipurile de entități 
enumerate anterior, din 
România 

 

• dezvoltarea și investițiile în furnizarea de 
energie geotermală a clădirilor publice, a 
clădirilor de birouri, a mall-urilor, a 
siturilor și clădirilor industriale, precum și 
a locuințelor private în calitate de 
beneficiari finali; 

• activități de creștere a capacității de 
producție a energiei geotermale; 

• instruirea personalului privind utilizarea și 
întreținerea echipamentelor, furnizate de 
furnizorul echipamentului, ca parte 
integrată a unui proiect de investiții 
(activitate secundară în cadrul proiectului 
de investiții); 

reînnoirea/retehnologizarea sistemului de 
distribuție geotermală (activitate 
secundară). 

Între 200.000 
- 2.000.000 
euro 

Minim 10% 30 septem
brie 2021, 
ora 14:00 
 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia-
energy/call-
2.1-
increased-
capacity-to-
deliver-
renewable-
energy--
geothermal/?f
bclid=IwAR1z
600Tl0J7GM
JVL33lpOTh5
ZC1RetphlQ
OxbxVdQmY
Jsw7mXIZfE_
cRbA 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

Corpul european 
de solidaritate 
 
 
 
 

Sprijinirea tinerilor 
care doresc să se 
implice în 
activități de 
voluntariat într-o 
varietate de 
domenii, de la 
sprijinirea 
persoanelor aflate 
în dificultate la 
sprijinirea 
acțiunilor în 
domeniul sănătății 
și al mediului, în 
întreaga UE și în 
afara acesteia. 
Prioritatea din 
acest an va fi 
sănătatea, 
voluntarii fiind 
mobilizați să 
lucreze la 
proiecte care 
vizează 
provocările din 
domeniul sanitar, 
inclusiv impactul 
pandemiei de 
COVID-19, 
precum și 
redresarea. 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 
în cadrul Corpului european 
de solidaritate. 
 
În plus, grupurile de tineri 
înregistrați pe portalul 
Corpului european de 
solidaritate pot solicita 
finanțare pentru proiecte de 
solidaritate. 

• Proiecte de voluntariat 

 

• Echipe de voluntariat în domenii cu 

prioritate ridicată 

 

• Proiecte de solidaritate 

 

• Eticheta de calitate pentru activitățile de 

voluntariat în spiritul solidarității 

 

• Eticheta de calitate pentru voluntariat în 

domeniul ajutorului umanitar 

 

- - 5 octombri
e 2021 

https://europa

.eu/youth/ne

ws/european-

solidarity-

corps-2021-

2027-

launched_ro 

https://europa

.eu/youth/soli

darity/organis

ations/calls-

for-

proposals_ro 

 

 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență 
energetică și 
securitate 
energetică 
 
Apelul 5(a) 
„Capacitate 
sporită de 
cercetare și 
dezvoltare” 
 
(GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein sau 
România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 
 

Între 200.000 
și 500.000 
euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia-
energy/energ
y-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
development/ 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia 

Energie 
regenerabilă, 
eficiență 
energetică și 
securitate 
energetică 
 
Apelul 5(b) 
„Capacitate 
sporită de 
cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 
 
Parteneri eligibili 
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

 

Între 200.000 

și 500.000 

euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia-
energy/energ
y-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
development/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia și 
Guvernul 
României 

Regenerabile -
Hidroenergie 
 
 
(GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014 – 2021) 
 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România. 

• generarea de energie în baraje fără 
motor construite inițial pentru alimentarea 
cu apă, apă de răcire pentru industrie 
sau irigație; 

• siguranța hidrocentralelor clasice operate 
în condiții proiectate; 

• siguranța hidrocentralelor vechi împotriva 
efectelor pericolelor naturale; 

• instalații de depozitare a pompelor. 
 

Între 200.000 

și 500.000 

euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia-
energy/energ
y-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
development/ 

Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia 

Schema de 
granturi mici 
 
Apelul 5 
„Capacitate 
sporită de 
cercetare și 
dezvoltare” 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 
 

Creșterea 
capacității de 
cercetare și 
dezvoltare privind 
energia 
regenerabilă, 
energia (energia 
regenerabilă, 
eficiența 
energetică și 
tehnologiile/ 
soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru 
securitatea 
energetică). 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale, înființate 
ca persoane juridice în 
România 
 
Parteneri eligibili  
 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

• tehnologii noi pentru provocări în 
tranzițiile energetice de la combustilii 
fosili, bazate pe emisii mai reduse de 
carbon; 

• cercetare și dezvoltare referitoare la 
tehnologii, echipamente, instrumente, 
soluții, materiale etc. pentru tranziția 
energetică; 

• tehnologii de rețea inteligentă; 

• valorificarea energetică a deșeurilor; 

• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. 
pentru captarea și stocarea carbonului 
(CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 
proiect integrat. 

Între 50.000 și 

200.000 euro 

Minim 10% 14 
octombrie 
2021, ora 
14:00 

https://www.i
nnovasjonnor
ge.no/en/start
-page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia-
energy/energ
y-
programme-
in-romania-
call-for-
proposals-
research-
and-
development/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea 
gradului de 
acoperire cu 
servicii sociale   
 
Grup vulnerabil: 
copii  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
8, PI 8.1, OS 8.3, 
Apel 8.3C) 
 
 
 
 
 

Crearea 
infrastructurii 
sociale necesare 
ca urmare a 
închiderii 
centrelor de 
plasament în 
vederea 
dezinstituţionaliză
rii copiilor protejați 
în aceste instituții 

Furnizorii de servicii sociale, 
publici și privați, care dețin 
centre de plasament ce 
urmează a fi închise. Aceștia 
pot încheia parteneriate cu:  

- unități administrativ-
teritoriale, alte entități de 
drept public aflate în 
subordinea UAT și care 
desfășoară activități în 
domeniul social. 

- entități de drept privat, 
acreditate ca furnizori de 
servicii sociale pentru copii, 
conform legislației aplicabile 
în vigoare (asociații și 
fundații, unități de cult) 

Pentru închiderea unui centru de plasament se 
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un 
centru de plasament poate fi închis prin 
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și 
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui 
centru de zi.  
 
Activităţile orientative eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi:  
 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea infrastructurii existente pentru 
centrele de zi pentru copii;  

• construirea/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/dotarea caselor de tip familial/ 
apartamentelor pentru copii;  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea unor imobile şi transformarea lor 
în centre de zi pentru copii;  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea unor imobile şi transformarea lor 
în case de tip familial/apartamente pentru 
copii;  

• asigurarea/modernizarea utilităţilor 
generale şi specifice pentru centrele de zi 
pentru copii (inclusiv branşarea la 
utilităţi)şi pentru casele de tip 
familial/apartamentele pentru copii;  

• crearea/modernizarea/adaptarea 
facilităţilor de acces fizic pentru persoane 
cu dizabilităţi;  
dotări pentru imobilele în care sunt 

furnizate servicii de îngrijire de zi/casele 

de tip familial/apartamentele pentru copii. 

Valoarea 
eligibilă între 
200.000 și 
1.000.000 
euro 

Minim 2% 1 
noiembrie 
2021 
 

http://regio-

adrcentru.ro/

ghiduri-

deschise-

depunerii/ 

http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Guvernul 
României 
 
Secretariatul 
General al 
Guvernului - 
Departamentu
l pentru 
Românii de 
Pretutindeni 
 
  

Programele de 
finanţare ale 
Secretariatului 
General al 
Guvernului - 
Departamentul 
pentru Românii 
de Pretutindeni 
 
 
 
 
  
 

Păstrarea, 
afirmarea și 
promovarea 
identității etnice, 
culturale, 
lingvistice și 
religioase a 
românilor de 
pretutindeni 

Dezvoltarea 
legăturilor cu 
România ale 
românilor de 
pretutindeni, prin 
asigurarea unui 
cadru adecvat de 
afirmare identitară 
și a spiritualității 
românești 
specifice a 
acestora 

Sprijinirea 
organizațiilor și 
asociațiilor 
românilor de 
pretutindeni, în 
vederea stabilirii 
unui parteneriat 
eficient care să 
urmărească 
promovarea 
imaginii României 
și a românilor în 
rândul opiniei 
publice din statele 
de reședință 

Asociaţiile, fundaţiile, unităţile 
de cult, organizaţiile 
neguvernamentale ale 
românilor de pretutindeni, 
organizaţiile internaţionale 
 
Persoanele fizice autorizate 
sau persoanele juridice de 
drept public sau privat din 
România sau din străinătate 
care utilizează finanțări 
nerambursabile pentru 
derularea de proiecte sau 
acțiuni în sprijinul românilor 
de pretutindeni 

• Reintegrare - facilitarea inserției și 
reinserției sociale, precum și pe piața 
muncii a cetățenilor români cu reședința 
sau domiciliul în străinătate, la 
restabilirea acestora pe teritoriul 
României, precum și atragerea oamenilor 
de afaceri români din diaspora pe piața 
din România. 
 

• Educaţie - sprijinirea procesului de 
integrare a românilor care îşi au 
domiciliul/reşedinţa în străinătate în 
paralel cu păstrarea şi afirmarea 
identităţii lingvistice a românilor de 
pretutindeni şi formarea noii generaţii 

 

• Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi 
afirmarea identităţii etnice, culturale, 
religioase şi lingvistice a românilor din 
vecinătate şi din diaspora 
 

• Mass-media - sprijinirea mass-mediei de 
expresie românească din comunităţile 
româneşti de peste hotare 
 

• Societatea civilă - sprijinirea, 
consolidarea şi extinderea mediului 
asociativ în comunităţile locuite de 
români şi solidaritatea pe care societatea 
civilă o generează în rândul comunităţilor 
de români  

 

• Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea 
identităţii spirituale şi respectarea 
libertăţii religioase a românilor de 
pretutindeni. 

 

• Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli 
care pot fi finanțate sunt cuprinse în 
Anexa la Legea nr. 321/2006, cu 
modificările și completările ulterioare 

Maxim 
100.000 lei 

Minim 5% Depunere 
continuă 
 
 
 

http://dprp.go
v.ro/web/prim
asesiune202
1/  

http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Guvernul 
României 

Programul 
Naţional de 
Sprijin al 
României în 
sectorul 
vitivinicol 2019-
2023 
 
 

Creșterea 
competitivității 
producătorilor de 
vinuri, a 
performanței 
economice a 
întreprinderilor, 
precum și pentru 
perfecționarea 
tehnologiilor de 
vinificație prin 
care se obțin 
vinuri calitativ 
superioare 

Persoane juridice cu 
domiciliul fiscal în România 
 
Instituţii şi unităţi de 
cercetare-dezvoltare 
vitivinicolă, definite conform 
legislaţiei naţionale în 
vigoare 
 
Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale 
 
Asociaţii de doi sau mai mulţi 
producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de 
promovare a vinurilor produse în UE care 
constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării 
consumatorilor cu privire la consumul 
moderat de vin şi la schema de denumiri 
de origine controlată şi indicaţii geografice, 
precum şi submăsura de promovare în ţări 
terţe, în vederea îmbunătăţirii 
competitivităţii vinurilor cu denumire de 
origine controlată, indicaţie geografică sau 
a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-
de-vie; 

• restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

• asigurarea recoltei; 

• investiţii; 

• distilarea subproduselor. 
 

Operațiunile principale din cadrul programului 
de investiții pentru care se acordă finanțare 
sunt: 

• construcția imobilelor destinate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul 
calității, a imobilelor cu destinația de 
prezentare și vânzare și a sălilor de 
degustare; 

• renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea 
clădirilor pentru recepție, producție, 
ambalare, depozitare, precum și a 
laboratoarelor pentru controlul calității, a 
imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 

• achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a 
instalațiilor sau echipamentelor aferente 
recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul 
calității, pentru imobilele cu destinația de 
prezentare și vânzare, precum și pentru 
sălile de degustare. 

- Minim 50% Depunere 
continuă 

http://www.ap
ia.org.ro/ro/di
rectia-masuri-
de-piata/viti-
vinicole/progr
amul-
national-de-
sprijin-in-
sectorul-
vitivinicol-
2019-2023 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023


 
PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE 

PAGINA 30 DIN 43                                                                                                       9 AUGUST 2021 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont2020 
 
 
 

Creșterea 
vizibilității 
României la nivel 
internațional în 
domeniul 
cercetării și 
inovării; 
Consolidarea 
sistemului 
național de CDI 
prin intensificarea 
colaborării în 
cercetarea 
europeană de 
excelenta; 
Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți 
români la Orizont 
2020, precum și a 
rolului jucat de 
către aceștia în 
viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 
Creșterea 
sustenabilității 
participării 
instituțiilor 
românești în 
proiecte cu 
finanțare 
internațională; 
Creșterea 
ponderii finanțării 
externe în totalul 
cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-
dezvoltare. 

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

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

  

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

- Depunere 
continuă 

https://uefiscd
i.gov.ro/premi
erea-
participarii-la-
orizont-2020  

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Kaufland 
România  

START ONG 
2021 

 

 

Încurajarea 
organizațiilor non-
guvernamentale, 
grupurilor 
informale/de 
inițiativă și 
instituțiilor să 
dezvolte și să 
implementeze 
proiecte de 
responsabilitate 
social care să 
ducă la 
dezvoltarea 
comunităților din 
care acestea fac 
parte 

ONG-urile și fundațiile;  

Instituțiile publice (unități de 
învățământ preuniversitar: 
grădinițe, școli, licee/colegii, 
centre de copii/bătrâni, 
cantine sociale publice) care 
au personalitate juridică 
proprie; 

Grupurile informale/de 
inițiativă. 

Programul susține proiecte care au un impact 
pozitiv în: 

• Educație 

• Sănătate 

• Mediu 

• Social 

• Cultură 

Proiecte în 
valoare 
maximă de 
1.000 euro; 
 
Proiecte cu o 
valoare 
cuprinsă între 
1.000 și 5.000 
euro; 
 
Proiecte cu o 
valoare 
cuprinsă între 
5.000 și 
10.000 euro. 

0% Se 
derulează 
sesiuni 
lunare de 
depunere 
pe 
parcursul 
anului 
2021 

 

https://starton
g.ro/storage/2
021/StartON
G-
Regulament-
2021.pdf?fbcl
id=IwAR2iZP
9eGMQTKus
qvHdH-
H7Mf22R_O3
BRl3dgUY0a
z58d20W3ds
pb9GuufY 

https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 
 

 

Apel pentru 
inițiative 
bilaterale – 
Timișoara 
Capitală 
Europeană a 
Culturii 2023  
 
 
(GRANTURILE 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN ŞI 
NORVEGIENE ȘI 
FONDUL 
PENTRU 
RELAȚII 
BILATERALE) 
 
 
 

Dezvoltarea 
cooperării, 
îmbunătățirea 
cunoștințelor și 
înțelegerii 
reciproce între 
România, 
Norvegia, Islanda 
și/sau 
Liechtenstein 

Orice entitate publică sau 
privată, inclusiv ONG-uri, cu 
personalitate juridică din 
România și statele donatoare 
este considerată promotor 
sau partener eligibil 

Alţi parteneri eligibili: entitățile 
publice și organizațiile 
neguvernamentale înființate 
ca persoană juridică într-o 
țară din afara Spațiului 
Economic European care are 
frontieră comună cu România  

Organizarea de evenimente, ateliere, 
conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, 
producții artistice, expoziții, târguri, etc. care 
vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, 
tehnologie, experiență și bune practici între 
România și statele donatoare, în domenii 
relevante, precum: 
 
• sectoarele culturale și creative, 
 
• conservarea și utilizarea patrimoniului 

cultural, 
 
• promovarea diversității culturale și etnice și 

a dialogului intercultural; 
 
• dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, 

green city, smart city, city of the future; 
 

• conexiuni/lecții învățate/cooperare/ 
transferul de bune practici cu Capitale 
Europene ale Culturii din Statele 
Donatoare. 

 
 
Inițiativele trebuie să includă cooperarea între 
una sau mai multe persoane juridice dintr-un 
stat donator și una sau mai multe persoane 
juridice din România. 

Între 50.000 și 
100.000 euro 

0% 20 
decembrie 
2021, ora 
16:00 

https://www.e
eagrants.ro/st
iri/apel-
timisoara-
2023?fbclid=I
wAR3P58f7R
W0SFN8hKyt
KYBB67t-
9RFfj1NNavj
9d6--Vci4-
nOwj6ih-kOM  

https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltare 
locală plasată 
sub 
responsabilitate
a comunităţii 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
9, PI 9.1) 

 
 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie şi 
excluziune 
socială, prin 
măsuri integrate 

Unități administrative-
teritoriale oraș/municipiu/ 
sectoarele municipiului 
București - ca membre în 
Grupul de Acțiune Locală din 
cadrul Listei SDL-urilor 
selectate la finanțare 

Parteneriate între UAT oraș/ 
municipiu/sectoarele 
municipiului București - 
membru în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei SDL-
urilor selectate la finanțare și 
lider de parteneriat - și 
furnizori publici și privați de 
servicii sociale 

Furnizori publici și privați de 
servicii sociale acreditați 
conform legislației în vigoare, 
cu o vechime de cel putin un 
an, inainte de depunerea 
proiectului, cu competențe în 
furnizare de servicii sociale, 
comunitare, desfasurare de 
activitati recreativ-educative, 
culturale, agrement și sport. 

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri 
de investiții, în funcție de nevoile specifice 
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile 
de Acțiune Locală și se referă la: 

• investiţiile în infrastructura de locuire - 
construirea/reabilitare/modernizare 
locuinţelor sociale 

• investiţii în infrastructura de sănătate, 
servicii sociale – constructia/reabilitarea/ 
modernizarea/dotarea centrelor 
comunitare integrate medico-socială; 

• investiţii în infrastructura de educaţie – 
construire/reabilitare/modernizare/dotarea 
de unităţi de învăţământ preuniversitar 
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli 
gimnaziale etc.); 

• investiții în amenajări ale spațiului urban 
degradat al comunității defavorizate;  

 

Valoare 
minimă 
aferentă 
cheltuielilor 
eligibile:   

30.000 euro - 
pentru 
apelurile de 
proiecte 
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIU
NI si 
POR/2019/9/9
.1/1/BI 
 
200.000 euro  
pentru apelul 
de proiecte 
POR/2021/9/9
.1/3/Întreprind
eri 
 
Valoarea 
totală maximă 
a pachetului 
de proiecte de 
infrastructură 
la nivel de 
strategie: 
4.900.000 
euro 

0% în cazul 
întreprinderilor 
de economie 
socială de 
inserție 

Minim 2% 
pentru celelalte 
categorii de 
beneficiari 

31 
decembrie 
2021, ora 
10:00 – 
pentru 
apelurile 
de 
proiecte 
POR/2019/
9 
/9.1/1/7RE
G 
IUNI si 
POR/2019/
9 
/9.1/1/BI 
 
15 
septembri
e 
2021, ora 
14:00– 
pentru 
apelul de 
proiecte 
POR/2021/
9/9.1/3/Într
eprinderi 

http://regio-
adrcentru.ro/
9-1-
dezvoltare-
locala-
plasata-sub-
responsabilita
tea-
comunitatii/ 

http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate 
în risc de 
sărăcie și 
excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din orașe/ 
municipii cu 
peste 20.000 
locuitori –  

Etapa a III-a a 
mecanismului 
DLRC 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 5, OS 5.1) 

 

 

 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din orașe/ 
municipii cu peste 
20.000 locuitori, 
cu accent pe cele 
cu populație 
aparținând 
minorității roma, 
prin 
implementarea de 
măsuri/ operațiuni 
integrate în 
contextul 
mecanismului de 
DLRC 

Autorități publice locale și 
unități cu personalitate 
juridică aflate în coordonarea 
sau subordonate acestora; 
Furnizori acreditați de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă; 
Furnizori autorizați de 
formare profesională; 
Centre autorizate de evaluare 
și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale; 
Furnizori de servicii sociale 
acreditați în condițiile legii;  
Asociații și fundații; 
Organizații sindicale; 
Organizații patronale; 
Întreprinderi sociale de 
inserție; 
Angajatori; 
Camere de Comerţ şi 
Industrie. 
 
Unităţi şcolare și Inspectorate 
Școlare Județene 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii 
de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu 
peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile 
de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală 
implementează SDL-urile prin lansarea de 
apeluri aferente intervențiilor specifice acestor 
strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea 
pe piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii 
sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv 
în cadrul centrelor comunitare integrate   

• Sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educație 

• Activități de îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale persoanelor din grupul țintă 

• Asistență juridică pentru reglementarea 
actelor de identitate, de proprietate, de 
stare civilă 

• Combaterea discriminării și a segregării 

Valoarile 
minime și 
maxime ale 
proiectelor vor 
fi stabilite de 
GAL-uri prin 
Ghidurile 
proprii 
aferente SDL-
urilor 
aprobate 

Suma minimă 
aferentă unei 
fișe de proiect 
este 101.000 
euro, 
echivalentul 
minim a 
477.437,10 
RON. 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov
.ro/pocu-81-
mil-euro-
pentru-
reducerea-
numarului-de-
persoane-in-
risc-de-
saracie-si-
excluziune-
sociala/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea 
gradului de 
protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate - Apel 
B 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4, 
OS 4.1) 
 
 
 
 

Promovarea 
măsurilor de 
conservare a 
biodiversităţii în 
conformitate cu 
Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru 
Natura 2000, 
Strategia 
Europeană pentru 
Biodiversitate 
2020 şi cu 
Strategia 
Naţională şi 
Planul de Acţiune 
pentru 
Conservarea 
Biodiversităţii 
2014 – 2020 

ANANP 
 
Instituţia/structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/asigurarea 
managementului ariei 
protejate, singură sau în 
parteneriat cu: 
 
organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii); 

institute de cercetare;  

universităţi/muzee - care să 
aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii;  

autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/locale/alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/locale. 

 

• Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe 
suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

• Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii 
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a cursului 
de apă, restaurarea zonelor umede, 
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca 
inundabilă a corpurilor de apă etc.); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor 
ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, 
conservarea conectivităţii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea 
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru 
reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei 
Natura 2000; 

• Alte tipuri de măsuri similare, conform 
planurilor de management. 

Maxim 
10.000.000 
euro/proiect 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov
.ro/poim-175-
milioane-
euro-pentru-
protectia-si-
conservarea-
biodiversitatii-
si-refacerea-
ecosistemelor
-degradate/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Elaborarea 
planurilor de 
management/ 
seturilor de 
măsuri de 
conservare/ 
planurilor de 
acţiune pentru 
ariile naturale 
protejate 
(inclusiv cele 
situate în mediul 
marin) şi pentru 
speciile de 
interes 
comunitar 
neacoperite de 
proiectele 
anterioare  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4, 
O.S. 4.1) 

 

Creşterea 
gradului de 
protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate 

Structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/asigurarea 
managementului ariei 
protejate 

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) 
care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii 

Institute de cercetare/ 
universităţi/muzee care au în 
actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii  

Autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/locale/alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/locale 

Elaborarea planurilor de management/seturilor 
de măsuri de conservare/planurilor de acţiune 
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 
situate în mediul marin) şi pentru speciile de 
interes comunitar care nu sunt finanțate în 
cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, cu modificările 
ulterioare) 

Valoarea 
maximă a 
proiectului:  
5.000.000 
euro 

0% 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov
.ro/poim-
ghidul-pentru-
accesarea-
fondurilor-
pentru-
elaborarea-
planurilor-de-
management-
seturilor-de-
masuri-de-
conservare-
planurilor-de-
actiune-
pentru-ariile-
naturale-
protejate-si-
pentru-
speciile-de-in/ 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4, 
OS 4.1) 

 

 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor 
furnizate 
(împăduriri, 
coridoare 
ecologice etc.), 
situate în afara 
ariilor naturale 
protejate 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari ai fondului 
forestier național aflat în 
proprietate publică  

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari ai apelor de 
suprafață aflate în proprietate 
publică 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari de pajiști 
permanente aflate în 
proprietate publică 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari de peșteri 
aflate în proprietate publică 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
pajiști și a serviciilor furnizate 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
peșteri și a serviciilor furnizate 

 

Maxim 
10.000.000 
euro/proiect 

Variabilă 30 iunie 
2022 

https://www.f
onduri-
ue.ro/comuni
care/noutati-
am-
oi/details/6/14
06  

https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenste 
in și 
Guvernul 
României 

Mobilizarea 
grupurilor 
vulnerabile din 
zone insuficient 
deservite – 
granturi tip 
răspuns rapid 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 
2014- 
2021) 
 

Creşterea 
capacității 
grupurilor 
vulnerabile din 
zonele insuficient 
deservite, inclusiv 
comunitățile 
interetnice și să 
contribuie la 
incluziunea lor 
socială.   

ONG 
Fundații pentru tineret de la 
nivel județean și ale 
municipiului București, 
precum și Fundația Națională 
pentru Tineret 
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România și 
structurile sale cu 
personalitate juridică 

Sunt sprijinite inițiative, în domeniul acoperit 
de Apel, care răspund cel mai bine unei unei 
situații recent apărute aflată în derulare sau 
amenințare care afectează direct grupurile 
vulnerabile și care impune o acțiune 
imediată. 
 
Proiectele vor contribui la facilitarea 
accesului către și furnizarea de servicii 
sociale, medicale, de educație și angajare 
pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate 
în mod disproporționat de situația identificată. 
 
Condiția esențială este de a demonstra 
necesitatea unei reacții rapide pentru a 
rezolva/ contracara situația identificată. 
 
Pot fi avute în vedere grupuri care devin 
vulnerabile (cum ar fi personalul ONG-urilor 
care lucrează direct cu publicul, asistenți 
sociali, mediatori comunitari etc.). 
 
Parteneriatele locale cu instituții publice, 
autorități, companii, alte ONG-uri sunt 
încurajate pentru a a avea cel mai eficient 
răspuns posibil la nevoile identificate, 
generate de criză. 

 
Nerestricționate la ONG-uri mici; 
nerestricționate la zone insuficient deservite. 

Între 5.000 și 
15.000 euro 

0% 27 aprilie 
2023, ora 
16:00 

https://activec
itizensfund.ro
/apel-6/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Islanda, 
Lichtenstein și 
Norvegia 

Conştientizare 
privind 
drepturile 
omului şi 
tratament egal – 
granturi tip 
răspuns rapid 
 
 
 
 
 
 

Creșterea 
gradului de 
conștientizare 
privind drepturile 
omului/tratament 
egal la nivel local, 
în zone și/sau 
pentru grupurile 
țintă insuficient 
deservite 

Organizaţii 
neguvernamentale şi non-
profit (ONG) 
 
Fundațiile pentru tineret de la 
nivel județean și ale 
municipiului București precum 
și Fundația Națională pentru 
Tineret  
 
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România  
 

Campanii pentru creșterea nivelului de 
conștientizare, abordarea stereotipurilor și 
susținerea/consolidarea/extinderea 
schimbărilor pozitive in atitudini și practici 
legate de drepturile omului, egalitate de gen și 
violență bazată pe gen (VGB) 
 
Promovarea și crearea de spații sigure și 
motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica 
și raporta situații de încălcare 
a drepturilor omului, a se implica activ în 
apărarea drepturilor omului și promovarea 
tratamentului egal. 
 
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice 
sau private (mass media, dar nu exclusiv) în 
vederea promovării și apărării drepturilor omului 
 
Furnizarea/îmbunătățirea serviciilor de sprijin 
pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte 
părți implicate) ale 
discriminării și incălcării drepturilor omului, 
inclusiv servicii privind egalitatea de gen și 
violența bazată pe gen; 
 
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă 
în vederea adoptării/întăririi/includerii în 
activitatea lor a unei perspective a 
drepturilor omului și tratamentului egal; 
 
Sprijin pentru litigii/cazuri întreprinse în justiție 
privind drepturile omului/tratament egal 
(consiliere, asistență juridică etc.); 
 
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și 
nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție; 
 
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor 

omului asupra îmbătrânirii (ageism). 

Între 5.000 și 
15.000 euro 

0% 27 aprilie 
2023 

https://activec
itizensfund.ro
/apel-4/  

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană 

Proiecte pentru 
clustere de 
inovare 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITA
TE 2014 – 2020, 
AP 1, PI 1a, OS 
1.1, Acțiunea 
1.1.1.) 

 

APEL 
NELANSAT 

Creșterea 
capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

 

Entitățile juridice care 
administrează structuri de tip 
cluster inovativ (organizația 
clusterului). 

Organizația clusterului va 
conține cel puțin 10 părți 
independente organizate ca 
societăți comerciale, care se 
încadrează în categoria IMM-
urilor conform Legii 346/2004, 
și cel puțin o parte 
independentă de tip 
organizație de cercetare 
(universitate sau institut CD). 

Proiectele se concentrează pe următoarele 

domenii, așa cum au fost identificate conform 

Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin 

Programul Operațional Competitivitate:  

Bioeconomia 

• Tehnologia informației și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate 

• Energie, mediu și schimbări climatice 

• Eco-nano-tehnologii și materiale 
avansate 
 

Sănătate 

• Investiții pentru dezvoltarea de noi 

facilități CD 

• Activități de inovare în clustere 

• Achiziția de servicii de consultanță 

Activități de exploatare 

Între 500.000 
și 7.500.000 
euro 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.go
v.ro/poc-
lanseaza-in-
consultare-
publica-
ghidul-
solicitantului-
aferent-
actiunii-1-1-1-
mari-
infrastructuri-
de-cd-tip-de-
proiect-
proiecte-
pentru-
clustere-de-
inovare/ 
 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin acordat 
pentru 
cooperare 
orizontală şI 
verticală între 
actorii din lanţul 
de aprovizionare 
în sectoarele 
agricol şI 
pomicol  
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 16.4 
și 16.4a) 
 
 
 
APEL 
NELANSAT 
 

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

Parteneriatele constituite în 
baza unui acord de cooperare 
din cel puţin un partener din 
categoriile de mai jos și cel 
puțin un fermier, un grup sau 
o organizatie de producători/ 
cooperative care își 
desfășoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol, în 
funcție de submăsură: 
 
Fermieri (persoane fizice 
și/sau entități cu formă de 
organizare juridică); 
 
Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici; 
 
Organizații 
neguvernamentale; 
 
Autoritati publice 
Unități școlare (inclusiv 
universitățile de profil), 
Unitățile sanitare, de 
agrement și de alimentație 
publică. 
 

Sunt sprijinite și proiectele destinate sectorului 
viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol, cu 
condiția asigurării complemetarității cu pilonul I 
și evitarea dublei finanțări.  

 
De asemenea, în cadrul 16.4 sunt sprijinite și 
produse pomicole dacă numărul de parteneri 
din sectorul pomicol este mai mic decât cel din 
restul sectorului agro alimentar. Similar, în 
cadrul 16.4a pot fi sprijinite și produse altele 
decât cele pomicole. 

 
 

 

Maxim 
250.000 de 
euro 

0% Apel 
nelansat 

https://portal.
afir.info/infor
matii_instituti
onale_dezbat
ere_publica_
documente_s
upuse_dezba
terii_publice 
 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Proiect de 
Schemă de 
minimis pentru 
sectorul 
independent 
(SC, ONG, PFA, 
ÎI) 

 

 

 

APEL 
NELANSAT 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în 
vederea relansării 
activității culturale 

Persoană fizică autorizată 
 
Întreprindere individuală 
 
ONG cu scop/ obiectiv/ 
activitate cu conținut și 
caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale 
(sau conexe), înscrise în 
Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor. ONG poate sa 
aibă sau nu activitate 
economică. 
 
Societate constituită în baza 
Legii nr. 31/1990 cu activitate 
într-unul dintre domeniile de 
activitate din Lista de coduri 
CAEN eligibile – Anexa nr. 2 
la Schemă 
 
care a fost înființată și a 
desfășurat activitate cu 
conținut și caracter cultural 
într-unul din domeniile 
culturale înainte de 
01.01.2020 

Solicitantul desfășoară orice activitate cu 
caracter și conținut cultural în România în 
oricare din domeniile culturale (sau conexe) 
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de 
cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 
 
 

Maxim 
200.000 euro, 
respectiv 
acoperirea 
parțială, în 
cuantum de 
20%, a 
diferenței din 
cifra de 
afaceri/venitur
i totale din 
anul 2020, 
comparativ cu 
anul 2019, 
rezultată din 
desfășurarea 
activităților 
aferente 
codurilor 
CAEN 
autorizate, 
eligibile  

0% Apel 
nelansat 

http://www.cu
ltura.ro/struct
ura-scheme-
de-ajutor-
pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata   

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentar

e 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Proiect de 
Schemă de 
minimis pentru 
artiști (persoane 
fizice, prin OGC-
uri) 

 

 

 

APEL 
NELANSAT 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în 
vederea relansării 
activității culturale 

Persoane fizice înscrise la 
Organismele de gestiune 
colectivă 

Orice activitate cu caracter și conținut cultural 
în România în oricare din domeniile culturale 
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de 
cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului 

Maxim 
200.000 euro 

0% Apel 
nelansat 

http://www.cu
ltura.ro/struct
ura-scheme-
de-ajutor-
pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata   

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Proiect de 
Schemă de 
ajutor de stat 
pentru 
organizatori, 
librării, edituri și 
cinematografe 

 

 

 

APEL 
NELANSAT 

 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în 
vederea relansării 
activității culturale 

Organizație 
neguvernamentală cu scop/ 
obiectiv/activitate cu conținut 
și caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale 
 
Societate constituită în baza 
Legii nr. 31/1990 cu activitate 
într-unul dintre domeniile de 
activitate din Lista de coduri 
CAEN eligibile – Anexa nr. 4 
la Schemă 
 
care a fost înființată și a 
desfășurat activitate cu 
conținut și caracter cultural 
într-unul din domeniile 
culturale înainte de 
01.01.2020 
 
Sunt eligibile și întreprinderile 
mari 

• Măsura A: Organizatori de festivaluri și 
evenimente culturale 

• Măsura B: Librării 

• Măsura C: Edituri 

• Măsura D: Cinematografe 

Maxim 
1.800.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 

http://www.cu
ltura.ro/struct
ura-scheme-
de-ajutor-
pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata    

 

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Apel de proiecte 
pentru protejarea 
și promovarea 
drepturilor 
copilului 
 
 
(PROGRAMUL 
CETĂȚENI, 
EGALITATE, 
DREPTURI ȘI 
VALORI) 
 
 
 

Programul va 
contribui la 
răspunsul asupra 
impactului 
pandemiei Covid-
19, promovând 
modalități de 
integrare și 
integrare a 
drepturilor copiilor 
în răspunsurile la 
această situație și 
la orice alte 
situații de urgență 
și va contribui la 
punerea în 
aplicare a 
acțiunilor propuse 
de UE Strategia 
privind drepturile 
copilului.  

Entități publice sau private 
din statele membre UE sau 
țările SEE, parte din 
programul CERV 

• Evaluarea lecțiilor învățate din situația 
Covid-19 în contextul impactului acesteia 
asupra drepturilor copilului, oferirea de 
recomandări pentru integrarea drepturilor 
copilului și plasarea drepturilor și nevoilor 
copiilor în centrul răspunsurilor politice în 
situații de urgență la nivel național și / sau 
local și luarea aspectele specifice sexelor 
luate în considerare; 

• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte 
tipuri de întâlniri online și offline (dacă este 
posibil) care să asigure participarea copiilor 
la evaluarea impactului pandemiei 

• Analiza informațiilor primite de la copii, 

• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative 
pentru copii care să ia în considerare 
nevoile și opiniile copiilor exprimate în 
timpul consultărilor 

• Consolidarea capacităților, activități de 
formare, campanii de informare pentru 
autoritățile locale relevante și creșterea 
gradului de conștientizare a acestora 
asupra drepturilor și nevoilor copiilor, 

În cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea 
și/sau consolidarea protocoalelor și 
mecanismelor care oferă sprijin copiilor afectați 
în cea mai mare parte de situația Covid-19. 

Minim 
75.000 
euro/ 
proiect 

- 7 septembrie 
2021, ora 
17:00 CET 

https://bit.ly/3h
SSlmz  

https://bit.ly/3hSSlmz
https://bit.ly/3hSSlmz
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

FNGCIMM  

 

Programul IMM 

INVEST ROMANIA 

 

 

 

 

 

 

 

Acordarea de 
facilităţi de 
garantare de 
către stat în mod 
transparent şi 
nediscriminatoriu 
pentru creditele 
acordate 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi 
întreprinderilor 
mici cu 
capitalizare de 
piaţă medie, 
denumite în 
continuare 
beneficiari, de 
către instituţiile de 
credit. 

Microîntreprinderile, 
întreprinderile mici sau 
mijlocii  
 

Programul constă în acordarea de garanţii de stat 
în favoarea fiecărui beneficiar participant în 
program pentru una dintre următoarele categorii 
de credite, după cum urmează: 

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea 

de investiţii şi/sau unul sau mai multe 

credite/linii de credit pentru capital de lucru, 

garantate de către stat, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, în procent de maximum 

80% din valoarea finanţării, exclusiv 

dobânzile, comisioanele şi spezele bancare 

aferente creditului garantat. Valoarea 

maximă cumulată a finanţărilor garantate de 

stat care pot fi acordate unui beneficiar în 

cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 

lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de 

credit pentru finanţarea capitalului de lucru 

este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de 

investiţii este de 10.000.000 lei; 

 

b) unul sau mai multe credite/linii de credit 

pentru finanţarea capitalului de lucru, 

exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele 

bancare aferente creditului garantat de stat 

în procent de maximum 90% acordat unei 

microîntreprinderi sau întreprindere mică, în 

valoare maximă de 500.000 lei pentru 

microîntreprinderi, respectiv maximum 

1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. 

1.800.000 
euro 

- 31 decembrie 
2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fn
gcimm.ro/imm-
invest   

https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

FNGCIMM Subprogramul 

AGRO IMM INVEST 

 

 

 

 

 

Acordarea de 
facilităţi de 
garantare de 
către stat în mod 
transparent şi 
nediscriminatoriu 
pentru creditele 
acordate 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi 
întreprinderilor 
mici cu 
capitalizare de 
piaţă medie, din 
domeniul 
agriculturii, 
pescuitului, 
acvaculturii şi 
sectorului 
alimentar, de 
către instituţiile de 
credit. 

Microîntreprinderile, 
întreprinderile mici sau 
mijlocii  
 

• Programul constă în acordarea de garanţii 
de stat în favoarea fiecărui beneficiar 
participant în program care solicită 
finanţare pentru nevoile curente de lucru 
sau pentru realizarea de investiţii.  
 

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie, precum şi fermierilor din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar include şi o componentă 
nerambursabilă de maximum 10% din 
valoarea finanţării garantate, cu condiţia 
încadrării în plafonul specificat de Program.  

Maxim 
270.000 
euro pentru 
întreprinder
ile care îşi 
desfăşoară 
activitatea 
în sectorul 
pescuitului 
şi 
acvaculturii
, Maxim 
225.000 
euro pentru 
întreprinder
ile care îşi 
desfăşoară 
activitatea 
în domeniul 
producţiei 
primare de 
produse 
agricole; 
Maxim 
1.800.000 
euro pentru 
întreprinder
ile care îşi 
desfăşoară 
activitatea 
în sectorul 
alimentar. 

- 31 decembrie 
2021 

https://www.fn
gcimm.ro/com
unicate-de-
presa/start-
pentru-
programele-
imm-invest-
imm-factor-si-
subprogramul-
agroimm-
invest  

https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 

Europeană 

şi Guvernul 

României 

Protejarea sănătății 
populației în 
contextul 
pandemiei cauzate 
de COVID-19 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR
Ă MARE 2014-
2020, AP 9, OS 9.1) 

 

 

 

 

 

 

Creșterea 
capacității de 
gestionare a 
crizei sanitare 
COVID-19 

Spitalele publice de fază I și 
II și suport COVID din 
sistemul sanitar de stat  
 
Alte unități sanitare publice 
inclusiv unități sanitare cu 
personalitate juridică 
aferente sistemului național 
de apărare, ordine publică şi 
securitate națională, precum 
și cele aferente sistemului de 
transport, pentru care 
Ministerul Sănătății 
stabilește necesitatea dotării/ 
reabilitării, în contextul 
consolidării infrastructurii 
medicale pentru a face față 
provocărilor dictate de 
combaterea epidemiei de 
COVID-19 

• Instalarea de sisteme de detectare, 
semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire 
totală, și de detectare semnalizare și 
alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime admise de oxigen în atmosferă 
pentru creșterea gradului de securitate la 
incendii; 

 

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii electrice, de ventilare și tratare 
a aerului, precum și infrastructura de fluide 
medicale. 

Valoarea 
maximă a 
finanțării 
pentru 
proiectele 
de tip A 
este de 
100.000 de 
euro. 
 
 
Valoarea 
maximă a 
finanțării 
pentru 
proiectele 
de tip B 
este de 
1.500.000 
de euro. 
 
 
Valoarea 
maximă a 
finanțării 
pentru 
proiecte 
unice care 
vizează 
ambele 
tipuri A și B 
este de 
1.600.000 
euro. 

0% 31 martie 

2022, ora 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mfe.gov

.ro/poim-

lanseaza-

ghidul-

cresterea-

sigurantei-

pacientilor-in-

structuri-

spitalicesti-

publice-care-

utilizeaza-

fluide-

medicale/ 

 

 

 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiect de Schemă 
de minimis pentru 
sectorul 
independent (SC, 
ONG, PFA, ÎI) 

 

 

 

APEL NELANSAT 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în 
vederea relansării 
activității culturale 

Persoană fizică autorizată 
 
Întreprindere individuală 
 
ONG cu scop/obiectiv/ 
activitate cu conținut și 
caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale 
(sau conexe), înscrise în 
Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor. ONG poate sa 
aibă sau nu activitate 
economică. 
 
Societate constituită în baza 
Legii nr. 31/1990 cu 
activitate într-unul dintre 
domeniile de activitate din 
Lista de coduri CAEN 
eligibile – Anexa nr. 2 la 
Schemă 
 
care a fost înființată și a 
desfășurat activitate cu 
conținut și caracter cultural 
într-unul din domeniile 
culturale înainte de 
01.01.2020 

Solicitantul desfășoară orice activitate cu 
caracter și conținut cultural în România în 
oricare din domeniile culturale (sau conexe) 
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de 
cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 
 
 

Maxim 
200.000 
euro, 
respectiv 
acoperirea 
parțială, în 
cuantum 
de 20%, a 
diferenței 
din cifra de 
afaceri/veni
turi totale 
din anul 
2020, 
comparativ 
cu anul 
2019, 
rezultată 
din 
desfășurar
ea 
activităților 
aferente 
codurilor 
CAEN 
autorizate, 
eligibile  

0% Apel nelansat http://www.cult
ura.ro/structur
a-scheme-de-
ajutor-pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata   

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiect de Schemă 
de minimis pentru 
artiști (persoane 
fizice, prin OGC-
uri) 

 

 

 

APEL NELANSAT 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în 
vederea relansării 
activității culturale 

Persoane fizice înscrise la 
Organismele de gestiune 
colectivă 

Orice activitate cu caracter și conținut cultural în 
România în oricare din domeniile culturale 
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de 
cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului 

Maxim 

200.000 

euro 

0% Apel nelansat http://www.cult
ura.ro/structur
a-scheme-de-
ajutor-pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata   

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiect de Schemă 
de ajutor de stat 
pentru 
organizatori, 
librării, edituri și 
cinematografe 

 

 

 

APEL NELANSAT 

 

 

Susținerea 
sectorului cultural 
afectat de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2, în 
vederea relansării 
activității culturale 

Organizație 
neguvernamentală cu scop/ 
obiectiv/activitate cu conținut 
și caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale 
 
Societate constituită în baza 
Legii nr. 31/1990 cu 
activitate într-unul dintre 
domeniile de activitate din 
Lista de coduri CAEN 
eligibile – Anexa nr. 4 la 
Schemă 
 
care a fost înființată și a 
desfășurat activitate cu 
conținut și caracter cultural 
într-unul din domeniile 
culturale înainte de 
01.01.2020 
 
Sunt eligibile și 
întreprinderile mari 

• Măsura A: Organizatori de festivaluri și 
evenimente culturale 

• Măsura B: Librării 

• Măsura C: Edituri 

• Măsura D: Cinematografe 

Maxim 
1.800.000 
euro 

0% Apel nelansat http://www.cult
ura.ro/structur
a-scheme-de-
ajutor-pentru-
sustinerea-
sectorului-
cultural-
actualizata    

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin privind 
prelucrarea 
produselor 
pescărești 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 
2020, Măsura IV.4) 

 

APEL NELANSAT 

Încurajarea 
investiţiilor în 
sectoarele 
prelucrării și 
comercializării 

Operatori economici care au 
ca obiect de activitate 
înregistrat în domeniul 
prelucrării și conservării 
peștelui, crustaceelor și 
moluștelor și care au 
înregistrat reducerea 
temporară a vânzărilor de 
produse procesate proprii 
(realizate în cadrul unității de 
procesare a solicitantului) 
din capturile realizate la 
Marea Neagră și 
comercializate prin centrele 
de primă vânzare autorizate 
de ANPA din cauza 
epidemiei de COVID -19, 
într-una sau în ambele 
perioade de referință 01 
februarie-31 august și 01 
septembrie -31 decembrie, 
în 2020, raportată la media 
valorilor vânzărilor obținute 
în aceeași perioada din anii 
2017, 2018, 2019 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să 
întrunească cumulativ următoarele condiții:  

1) unitatea care a înregistrat reducerea 
temporară a vânzărilor de produse procesate 
din producția proprie se află pe teritoriul 
României;  

2) reducerea temporară a vânzărilor de produse 
procesate din producția proprie capturată la 
Marea Neagră, este cauzată de epidemia de 
COVID-19;  

3) compensațiile solicitate se încadrează în 
perioada de referință. 

Variabilă 0% Apel nelansat https://www.a
mpeste.ro/pop
am-2014-
2020/ghidul-
solicitantului-
popam/ghidul-
solicitantului-
masuri-noi-
consultare-
publica.html 

 

https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Proiect de 
ORDONANŢĂ DE 
URGENȚĂ 
pentru aprobarea 
unor măsuri de 
sprijin decontate 
din fonduri 
europene, pentru 
extinderea, 
reabilitarea sau 
modernizarea 
infrastructurii de 
gaze medicale din 
secțiile de 
anestezie și terapie 
intensivă, în 
contextul riscului 
de infecţie cu 
coronavirusul 
SARS-CoV-2 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Extinderea, 
reabilitarea sau 
modernizarea 
infrastructurii de 
gaze medicale din 
secțiile de 
anestezie și 
terapie intensivă, 
în contextul 
riscului de infecție 
cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 

Spitale județene de urgență/ 
Spitale de urgență/Institute 
medicale/Spitale de boli 
infecțioase; 
 
Primăria Municipiului 
București/autorități ale 
administrației publice locale 
cu competență în domeniul 
asistenței de sănătate 
publică și alte Autorități 
publice locale pentru spitale 
județene de urgență/Spitale 
de urgență/Institute 
medicale/Spitale de boli 
infecțioase pe care le au în 
gestionare/administrare; 
 
Parteneriatele dintre 
beneficiarii menționați mai 
sus. 

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea 
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de 
anestezie și terapie intensivă.   

- - Apel nelansat http://e-
consultare.gov
.ro/w/proiect-
ordonanta-de-
urgenta-a-
guvernului-
pentru-
aprobarea-
unor-masuri-
de-sprijin-
decontate-din-
fonduri-
europene-
pentru-
extinderea-
reabilitarea-
sau-
modernizarea-
infrastructurii-
de-gaze-
medicale-din/ 
 

http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 
 
  

IMM Leasing de 
echipamente și 
utilaje 
 
 
instituit prin 
ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ nr. 118 
din 22 iulie 2020 
 
 
 

Acordarea de 
facilităţi de 
garantare de 
către stat sub 
forma punerii la 
dispoziția 
instituțiilor 
financiare 
nebancare 
înscrise în 
Registrul Special 
la BNR a unor 
plafoane anuale 
de garantare 
pentru finanțările 
de tip leasing 
financiar pentru 
achiziționarea de 
active noi sau 
second-hand  
 

Întreprinderile mici şi mijlocii  
 
Întreprinderile afiliate care au 
un număr egal sau mai mare 
de 250 de angajați, în 
calitate de utilizatori 

Programul constă în acordarea de garanții de 
stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în 
program pentru finanțările de tip leasing 
destinate achiziționării prin intermediul 
finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-
hand, garantate de către stat, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, astfel: 
 
a) în procent de maximum 80% din valoarea 

finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele 
și alte cheltuieli aferente finanțării 
garantate, pentru achiziția de echipamente 
IT și tehnologia informației în cadrul unei 
operațiuni de leasing financiar; 
 

b) în procent de maximum 60% din valoarea 
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele 
și alte cheltuieli aferente finanțării 
garantate, pentru achiziția de utilaje și 
echipamente tehnologice, vehicule pentru 
transport mărfuri și persoane, utilizate în 
scop comercial în cadrul unei operațiuni de 
leasing financiar. 

Valoarea 
maximă 
cumulată a 
finanțărilor 
garantate 
de stat 
care pot fi 
acordate 
unui 
beneficiar 
este de 
5.000.000 
lei 

- Neprecizat http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocume
nt/228344 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Proiect de 
Ordonanță de 
Urgență privind 
adoptarea unor 
măsuri de sprijin 
din fonduri externe 
nerambursabile în 
sectorul agro-
alimentar  

 

 

APEL NELANSAT 
 

Reducerea 
efectelor sociale 
negative 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului 
SARS-CoV-2 

 

Angajatorii care activează în 
sectorul agro-alimentar, care 
încadrează în muncă, cu 
normă întreagă, persoane cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 29 
de ani, înregistrați ca șomeri 
în evidența Agențiilor pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Județene 

Angajatorii care activează în sectorul agro-
alimentar, care încadrează în muncă, cu normă 
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază 
lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, 
începând cu data intrării în vigoare a actului 
normativ și a mecanismului de implementare, 
dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru 
fiecare persoană angajată din această 
categorie, de o sumă reprezentând echivalentul 
a 75% din salariul angajatului 

Maxim 
2.250 lei/ 
lună/ 
angajat 

Pentru 
posturi ale 
căror 
cerințe 
presupun 
studii 
medii: 
maxim 
3.500 lei 
lună/ 
angajat 

Pentru 
posturi ale 
căror 
cerințe 
presupun 
studii 
superioare: 
maxim 
6.000 lei/ 
lună/ 
angajat 

- Apel nelansat https://mfe.gov
.ro/ordonanta-
de-urgenta-
privind-
adoptarea-
unor-masuri-
de-sprijin-din-
fonduri-
externe-
nerambursabil
e-in-sectorul-
agro-
alimentar/  

 

 

 

 

 

https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
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