PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Incubatoare de
afaceri

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.1, Apel 2.1B)

Obiectivul
programului
Sprijinirea
structurilor suport
de incubare a
afacerilor

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Fondatori ai incubatorului de
afaceri (autorități ale
administrației publice locale,
instituții sau consorții de
instituții de învățământ
superior acreditate, institutele,
centrele si stațiunile de
cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț sau
persoanele juridice de drept
privat care înființează un
incubator de afaceri)

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

Minim
200.000 euro

NOU!
Parteneriate între fondatorii
incubatorului de afaceri

PAGINA 1 DIN 11

•
•

Crearea/extinderea incubatoarelor de
afaceri, prin construirea, extinderea
spațiilor aferente
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu
active corporale, necorporale

Maxim
7.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

14 iunie
2021, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/2
-1promovareaspirituluiantreprenorial/

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul
incubatoarelor de afaceri
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

EIC Pathfinder:
Finanțări pentru
dezvoltarea ideilor
inovative din
domeniul științei și
tehnologiei

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.

(PROGRAMUL
ORIZONT
EUROPA)

Solicitanți eligibili

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 întrun stat UE sau partener.

NOU!

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul are 2 componente:

Pathfinder
Open:

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.

+/- 3 milioane
EUR/cerere

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:

+/- 4 milioane
EUR/cerere

Pathfinder
Challenges:

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Pathfinder
Open:

https://eic.ec.e
uropa.eu/eicfundingopportunities/
eicpathfinder_en

19 mai
2021
Pathfinder
Challenges

27
octombrie
2021

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.

•

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).
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
HEI Initiative:
Consolidarea
capacității de
inovare pentru
învățământul
superior

NOU!

PAGINA 3 DIN 11

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului
Inițiativa HEI
urmărește să
abordeze ca
tematici
necesitatea de
transformare a
sistemului
universitar și rolul
acestuia în
stimularea
creșterii
economice
durabile și a
competitivității prin
consolidarea
capacității de
inovare a statelor
membre. Prin
program se
propune
încurajarea
instituțiilor de
învățământ
superior să își
analizeze propriile
practici și
oportunități cu
scopul de a crește
impactul pe care îl
au în ecosistemul
lor și de a-și
descoperi
potențialul prin
care își pot crește
capacitatea
antreprenorială și
de inovare.

Consorții formate astfel:

•
•
•
•

o instituție de învământ
superior cu rol de
coordonator,
minim alte 2 instituții de
învățământ superior,
minim o instituție
parteneră EIT KIC,
minim un actor din altă
latură a Triunghiului
Cunoașterii,
resortisante UE sau ale
unei țări partenere
Orizont.

Activități eligibile

•
•
•
•
•

Promovarea implicării și schimbării
instituționale;
Consolidarea parteneriatelor dintre
organizațiile de învățământ superior, de
afaceri și de cercetare;
Dezvoltarea inovării și serviciilor de
suport antreprenorial;
Îmbunătățirea calității educației
antreprenoriale;
Crearea și diseminarea cunoștințelor.

Valoarea
grantului
Maxim 1,2
milioane euro/
proiect

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita
25 mai
2021

Informații
suplimentare
https://www.eit
-hei.eu/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Investiții
productive în
acvacultură
(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
PENTRU PESCUIT
ŞI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura II.2)

NOU!
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Obiectivul
programului
Sporirea
competitivității și a
viabilității
întreprinderilor din
sectorul
acvaculturii,
inclusiv
îmbunătățirea
siguranței sau a
condițiilor de lucru,
în special ale
IMM-urilor.

Solicitanți eligibili

Întreprinderile, ONG-urile cu
activitate economică din
domeniul acvaculturii, unități
de cercetare cu activitate de
producție în domeniul
acvaculturii și cooperativele.

Activități eligibile

•

Investiţii noi productive;

•

Investiții privind modernizarea
fermelor;

•

Diversificarea producţiei şi a
speciilor de cultură;

•

Diversificarea surselor de venituri şi
creşterea profitabilităţii fermelor prin
activități de procesare și
comercializare directă a producției
proprii.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

18 iunie
2021, ora
14:00

https://ampest
e.ro/docs/POP
AM/Ghiduri/20
21/II.2/Final/G
HID_MASURA_II.2.
_editabila.pdf

https://ampest
e.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Aprilie_
2021/Apel_lan
sare_II.2_april
ie_2021.pdf
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea măsurilor
referitoare la
prevenirea corupției
la nivelul
autorităților și
instituțiilor publice
locale

Creșterea
transparenței,
eticii și integrității
în cadrul
autorităților și
instituțiilor
publice.

Municipiile și județele din
regiunile mai puțin dezvoltate
care nu au obținut finanțare în
cadrul apelului CP1/2017
(POCA/125/2/2)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ,
AP 2, OS 2.2)

NOU!
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Activități eligibile

•

•

Pot fi parteneri (asociați) în
cadrul acestui apel:
alte municipii sau județe din
regiunile mai puțin dezvoltate,
orice alte autorități/instituții
publice locale (de la nivelul
județelor și municipiilor) care
pot contribui la buna
implementare a proiectului,
orice alte autorități/instituții
publice centrale sau
autorități/instituții subordonate
acestora care au calitatea de
ordonatori de credite, au
personalitate juridică, pot
participa în proiecte prin
structurile locale subordonate
(de la nivelul județelor și
municipiilor), au competențe
în domeniul prevenirii și
combaterii corupției și care pot
contribui la buna
implementare a proiectului,
ONG-uri (cu excepția
Grupurilor de acțiune locală),
parteneri sociali (organizaţii
sindicale, organizații
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică),
instituții de învățământ
superior acreditate.

•
•
•
•

•

•

•
•

Dezvoltarea capacității analitice de a
efectua activități de evaluare a riscurilor și
vulnerabilităților de corupție sau a
incidentelor de integritate;
implementarea metodologiei de
identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor
la corupţie (autorităţi ale administraţiei
publice locale) elaborată de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației;
identificarea procedurilor administrative
care sunt cele mai vulnerabile la corupţie;
implementarea unor măsuri din planurile
de integritate dezvoltate aprobate la
nivelul instituției;
introducerea și certificarea standardului
ISO 37001;
efectuarea de sondaje privind percepţia
publică, studii, analize și cercetări
științifice privind aspecte legate de
corupție;
elaborarea și implementarea unor
mecanisme de cooperare cu societatea
civilă, precum și între autoritățile publice
privind monitorizarea și evaluarea
implementării măsurilor anticorupție;
elaborarea de ghiduri de bune practici
privind prevenirea corupției și a
incidentelor de integritate, prevenirea
conflictelor de interese;
creşterea gradului de conştientizare
publică şi campanii de educație
anticorupție;
creșterea nivelului de educație
anticorupție pentru personalul din
autoritățile și instituțiile publice (prin
intermediul unor programe şi curricula
specifice de formare profesională), cursuri
de formare privind etica.

Valoarea
grantului
Minim
250.000 lei
Maxim
415.000 lei

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30 iunie
2021, ora
23:59

http://www.po
ca.ro/cadrustrategic/cerer
ea-deproiecte-nr-cp15-2021mysmis-poca924-2-2pentruregiunile-maiputindezvoltate/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Corpul european
de solidaritate

NOU!
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Obiectivul
programului
Sprijinirea tinerilor
care doresc să se
implice în activități
de voluntariat întro 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.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare
în cadrul Corpului european
de solidaritate.

•

Proiecte de voluntariat

•

Echipe de voluntariat în domenii cu
prioritate ridicată

În plus, grupurile de tineri
înregistrați pe portalul
Corpului european de
solidaritate pot solicita
finanțare pentru proiecte de
solidaritate.

•

Proiecte de solidaritate

•

Eticheta de calitate pentru activitățile de
voluntariat în spiritul solidarității

•

Eticheta de calitate pentru voluntariat în
domeniul ajutorului umanitar

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

Informații
suplimentare

5 octombrie
2021

https://europa.
eu/youth/news
/europeansolidaritycorps-20212027launched_ro
https://europa.
eu/youth/solid
arity/organisati
ons/calls-forproposals_ro
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Guvernul
României
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Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

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.

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.

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.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

https://uefiscdi
.gov.ro/premie
reaparticiparii-laorizont-2020
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea gradului
de protecție și
conservare a
biodiversității și
refacerea
ecosistemelor
degradate - Apel B

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS
4.1)

Solicitanți eligibili

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;
universităţ/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.
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Activități eligibile

•

•

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.

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poim-175milioane-europentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelordegradate/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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

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

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

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

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
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
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ministerele de resort,
singure sau în
parteneriate
interinstituţionale sau
împreună cu autorităţi
publice centrale/ locale
sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ
superior de stat şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
operatorii de apă şi
canalizare;
autorităţile publice locale
ale localităţilor rurale
limitrofe localităţilor
urbane;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
instanţele de judecată,
parchete, etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat,
prin ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în următoarele
domenii:

În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului de
investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

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.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limita

Informații
suplimentare

Neprecizat

https://mfe.go
v.ro/pnrr/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Proiect Ordin
Schema de ajutor
de minimis pentru
sprijinirea
inițiativelor
culturale despre
minoritatea romă
în cadrul
Programului ROCULTURA
(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

Obiectivul
programului
Sprijinirea
inițiativelor
culturale despre
minoritatea romă

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

•

•
•

•
•
•

APEL NELANSAT

•

•
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Inițiative de artă contemporană
incluzând elemente din cultura romă
(artă vizuală, artă dramatică, muzică,
literatură etc.) desfășurate la nivel local,
regional, național sau/și internațional;
Producții artistice bazate pe cercetarea
istoriei culturale a Romilor;
Organizarea de evenimente culturale cu
participarea romilor și a populației
majoritare, cu scopul de a promova
înțelegerea reciprocă, contribuind astfel
la combaterea prejudecăților de ambele
părți;
Schimb de experiență, know-how și
bune practici în sectoarele culturale și
creative cu entități din statele donatoare;
Inițiative dedicate creșterii incluziunii
(ex.: ateliere artistice sau cluburi de artă
dedicate copiilor de etnie romă);
Inițiative de sensibilizare a publicului și
promovare receptării culturii rome;
Implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și
creative, care să contribuie la
îmbunătățirea situației persoanelor de
etnie romă;
Activități de formare/dezvoltare
profesională a persoanelor de etnie
romă, în sectoarele culturale și creative,
prin activități de instruire non-formală,
observare directă la locul de muncă (job
shadowing, mentorship etc.) vizite de
studiu etc.

Valoarea
grantului
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://www.ro
cultura.ro/stiri/
consultarepublicaschema-deajutor-deminimis
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