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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

  Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare  

1. Plăți pentru 
Angaja-
mente de 
silvomediu 
(PROGRA-
MUL 
NAȚIONAL 
DE 
DEZVOLTA-
RE 
RURALA, 
Măsura 
15, 
Submăsura 

15.1) 

Reducerea 
numărului de 
intervenții 
silvotehnice în 
pădure și pr 
omovarea 
tehnologiilor de 
exploatare a 
lemnului cu 
impact redus 
asupra solului 
(silvicultură cu 
impact redus), 
prin promovarea 
de angajamente 
voluntare 
care depășesc 
cerințele 
obligatorii 

În cadrul schemei sunt compensate două 
tipuri de 
angajamente, ale căror cerințe specifice 
sunt 
încadrate în următoarele două pachete: 
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de 
liniște; 
2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la 
colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 
2 poate fi aplicat doar în combinație cu 

Pachetul 1). 
 
Valoare subvenții: 
Între 100  și 500 ha- 38 euro/ha/an 
Între 501 și 1000ha - 32, 3 
euro/ha/an 
Între 1000 și 5000ha- 24,7 euro/ha/an  
Peste 5000 ha - 19 euro/ha  

- Unitățile 
administrativteritoriale 
care au în proprietate publică 
sau privată terenuri 
forestiere; 
- Persoanele fizice și juridice 
care au în proprietate privată 
terenuri forestiere; 
- Asociații ale beneficiarilor. 

 
Informatii suplimentare: 
http://www.apia.org.ro/ro
/directia-masuri-de-sprijin-
i-iasc/masuri-delegate-din-
pndr/schema-de-ajutor-
de-stat-servicii-de-
silvomediu-servicii-
climatice-si-conservarea-
padurilor-aferenta-

2 martie – 
15 mai 
2020 

../Oportunitati%20de%20finantare/www.fonduri-ue.ro
../Oportunitati%20de%20finantare/www.afir.info
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

relevante 
prevăzute în 
cadrul legislației 
naționale în 
domeniul 
gestionării 
pădurilor 

masurii-15-servicii-de-
silvomediu-servicii-
climatice-si-conservarea-
padurilor-submasura-15-1-
plati-pentru-angajamente-
de-silvomediu-din-cadrul-
pndr-2014-2020-sesiunea-
3  

2. Proiecte 
pentru 
clusterele de 
inovare 
2019 
(PROGRA-
MUL 
OPERAȚIO-
NAL 
COMPETITI-
VITATE 
, AP 1, OS 
1.1, 
Acţiunea 
1.1.1) 

Creșterea 
capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

Investiții în facilități de 
cercetaredezvoltare 
comune ale clusterului; 
 activități de inovare în cluster; 
 activități de exploatare a clusterului; 
 lucrări exceptate de la autorizare. 

 
Valoarea finanțării: 
 Minim 
2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 
Euro) 
Maxim 35.636.250 lei (echivalentul a 
7.500.000 euro) 
Contributia beneficiarului: Investiții în 
clustere de inovare - minim 35% 
Activități de inovare (numai pentru IMM) 
– minim 50% 
Activități de exploatare în clustere de 
inovare – minim 50% 

Clusterele de inovare 
Clusterul va conține cel puțin 
10 părți independente 
organizate ca societăți 
comerciale și cel puțin o parte 
independentă de tip instituție 
de cercetare-dezvoltare 
(universitate sau institut CD) 
 
Informații suplimentare : 
http://mfe.gov.ro/poc-
proiectele-pentru-finantarea-
clusterelor-pot-fi-depuse-in-
perioada-29-ianuarie-28-
aprilie/  

28 aprilie  

3. Centre 
comunitare 
integrate 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 

Sprijinirea 
comunităţilor cu 
tip de 
marginalizare 
peste medie și 
severă, care 

construcţia/reabilitarea/modernizarea/exti
n derea/dotarea centrelor comunitare 
integrate; 
-  pe lângă structurile („încăperile”) 
menţionate în baremul minim pentru 
organizarea centrului comunitar integrat 

Comuele Parva, Romuli , 
Teaca  
precum şi parteneriatele între 
acestea şi:  
-Alte unităţi 
administrativteritoriale;       -

20 iulie 2020 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

8, PI 8.1, OS 
8.1, 
Operațiunea 
B) 

constituie 
comunitățile 
supuse 
intervențiilor de 
tip soft privind 
serviciile 
comunitare 
integrate 

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 
administrativteritoriale;  
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). 

Orice alte autorități/instituții 
publice care pot contribui la 
buna implementare a 
proiectului. 
 
Valoarea minimă eligibilă 
aferentă unui proiect este de 
10.000 euro, iar cea maximă 
100.000 euro 
 
Informații suplimentare:  
https://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 
ADR Nord Vest , Calea 
Dorobanţilor nr.3 
Cluj Napoca, Cluj. 
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 
Cod poştal : 400118 

4. Refacerea 
Ecosisteme-
lor 
degradate 
(PROGRA-
MUL 
OPERAȚION
AL 
INFRASTRU
CTURA 
MARE, AP 4, 
OS 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor 
furnizate 
(împăduriri, 
coridoare 
ecologice etc.), 
situate în afara 
ariilor naturale 
protejate 

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 

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 

Înregistrarea 
propunerilor 
de proiecte se 
realizează on-
line, în mod 
continuu, și 
se va încheia 
în data de 31 
decembrie 
2020, ora 
10.00 

https://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
https://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
https://www.google.ro/maps/@46.7711996,23.598841,3a,75y,351.12h,101.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1shkHTcJ9Nqi-LsoCkYa6hWA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ro/maps/@46.7711996,23.598841,3a,75y,351.12h,101.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1shkHTcJ9Nqi-LsoCkYa6hWA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ro/maps/@46.7711996,23.598841,3a,75y,351.12h,101.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1shkHTcJ9Nqi-LsoCkYa6hWA!2e0!7i13312!8i6656
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

4.1)  
Informații suplimentare:  
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-
am-oi/details/6/621  

/sau proprietari de pajiști 
permanente aflate în 
proprietate publică 
Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și 
/sau proprietari de peșteri 
aflate în proprietate publică 

             Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul României 
sau din alte surse 

 

5. PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
- CERERE DE 
PROPUNERI 

2020 

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

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

tineretului – termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 
 Mobilitatea persoanelor în domeniul 

învățământului superior – 
termen:05.02.2020 
 Mobilitatea persoanelor în domeniul 

educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației 
pentru 
adulți – termen limită: 05.02.2020 
 Programele comune de masterat 

Erasmus 
Mundus - termen limită: 13.02.2020 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – 
Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici 
 Parteneriate strategice în domeniul 

tineretului -termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 
 Parteneriate strategice în domeniul 

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. 
 
Informații suplimentare: 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:C2019/373/06&from=EN  

 

https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

educației și formării – termen limită: 
24.03.2020 
 Universitățile europene – termen: 

26.02.2020 
 Alianțele cunoașterii – termen: 

26.02.2020 
 Alianțele competențelor sectoriale -

termen limită: 26.02.2020 
 Consolidarea capacităților în domeniul 

învățământului superior – 
termen:05.02.2020 
 Consolidarea capacităților în domeniul 

tineretului – termen limită: 05.02.2020 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin 
pentru reformarea politicilor 
- Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii 
- termene limită: 05.02.2020, 30.04.2020, 
01.10.2020 
Activitățile Jean Monnet - 
termen:20.02.2020 
Sport – termen limită: 02.04.2020 

6. Programul 
Spații 
Verzi 
Componenta 
Arii 

Naturale 
Protejate 

Mol România  

Fundația 
pentru 

Promovarea şi 
popularizarea 
ariilor protejate 
din 
România cu 
scopul de a 
ridica 
nivelul de 
acceptare al 
acestora în 
rândul 
comunităţilor 

Programe tip Junior Ranger 
 Ziua Parcului Naţional/Natural 
 Crearea/Amenajarea unor poteci 

tematice, interpretative 
 Activităţi legate de Ziua Internaţională a 

Biodiversităţii (22 mai) 
 Concursuri, competiţii, activităţi 

educaţionale inedite și/sau alte 
evenimente având ca temă conservarea 
naturii, organizate cu implicarea 
comunităţii locale. 
 Activităţi comune ale ONG-urilor/ 

Organizații neguvernamentale 
și nonprofit 
Parteneri eligibili: 
organizaţii neguvernamentale, 
administraţii ale parcurilor 
naţionale şi naturale, 
administratori de arii naturale 
protejate, 
instituţii de învăţământ, 
firme din domeniul presei 
scrise și/sau audiovizuale, 
instituții/agenții publice, 

20 februarie  
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

parteneriat  
 

locale administraţiilor şi ale şcolilor – (altele 
decât cele enumerate mai sus). 
 Activităţile planificate trebuie să fie în 

concordanţă cu planul de management 
(dacă există) al ariei naturale protejate 
 
Valoarea finanțarii: - maxim 26000 lei  
Contributia beneficiarului: - minim 10% în 
bani sau natură  

unități administrativ teritoriale 
 
Informații suplimentare:  
http://www.spatiiverzi.org.ro/
ro/f/26/index 
 

7. Educaţie şi 
implicare 
civică 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Obiectivul 
acestui Apel 
este de a creşte 
nivelul educației 
civice și de 
drepturile 
omului și de a 
acorda sprijin 
cetăţenilor în 
exercitarea 
drepturilor lor. 

Educarea cetățenilor, inclusiv a 
studenților, 
în problematica drepturilor civice și 
drepturilor omului (în afara sistemului 
formal) 
 Sprijinirea iniţativelor de media literacy 
 Dezvoltarea parteneriatului între ONG-

uri mari/ cu experiență și ONG-uri mici/ 
mai puțin experimentate pentru a susţine 
educația civică și cea pentru drepturilor 
omului 
 Susţinerea participării active a 

cetățenilor în activități civice. 
 Litigii/cazuri întreprinse în justiţie 

privind susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc.) 

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 
Sunt puternic încurajate 
parteneriatele cu alte ONGuri 
active în acelaşi domeniu 
sau în domenii de activitate 
complementare precum și cu 
alți stakeholderi. 
Informatii suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/a
pel-2/ 
Valoarea finanțării : 
între 50.001 şi 100.000 
Euro 
Contributia solicitantului  
Minim 10% 

11 martie 
2020 

http://www.spatiiverzi.org.ro/ro/f/26/index
http://www.spatiiverzi.org.ro/ro/f/26/index
https://activecitizensfund.ro/apel-2/
https://activecitizensfund.ro/apel-2/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

8. Activism 
civic și 
Advocacy 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Sprijinirea 
activităților de 
tip watchdog, 
monitorizare şi 
advocacy la 
nivel 
local și central. 

Inițiative ce vizează promovarea 
transparenței 
decizionale în sectorul public/privat 
 Inițiative de monitorizare a autorităților 

publice, propunerilor de politici publice, 
campanii de advocacy și reacții publice 
 Litigii/cazuri întreprinse în justiție în 

legătură 
cu rolul de watchdog a organizațiilor 
societății 
civile 
 Acțiuni de advocacy ce susțin 

îmbunătățirea 
cadrului legal/ fiscal/ a politicilor publice 
ce 
afectează societatea civilă; 
 Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau 

coaliții 
 Organizarea de activități educaționale 

privind 
protecția mediului/ schimbărilor climatice 
prin 
metode experențiale, inovatoare și 
creative 
 Inițiative de advocacy și monitorizare a 

politicilor publice prin abordări 
participative 
privind protecția mediului/ schimbărilor 
climatice 
 Litigii/cazuri întreprinse în justiție în 

legătură 
cu protecția mediului/ schimbărilor 
climatice 

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 
 
Informatii suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/a
pel-3/ 
 
Valoarea finanțării : 
între 50.001 şi 100.000 
Euro 
Contributia solicitantului  
Minim 10% 

11 martie 
2020  

https://activecitizensfund.ro/apel-3/
https://activecitizensfund.ro/apel-3/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

9. Conştientiza
-re 
privind 
drepturile 
omului şi 
tratament 
egal – 
granturi mici 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Creșterea 
gradului 
de 
conștientizare 
privind 
drepturile 
omului/ 
tratament 
egal la nivel 
local, 
în zone și/sau 
pentru grupurile 
țintă insuficient 
deservite 

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 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 

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 
 
 
Informații suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/a
pel-4/  
 
Valoare finanțării: 
Între 5000 și 50,000 euro  
Contribuția beneficiarului  
Minim 10% 

11 martie 
2020 
 
11 
noiembrie 
2020 
 
30 iunie 
2021 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

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). 

10. Sprijin 
strategic 
pentru 
drepturile 
omului şi 
tratament 
egal 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Obiectivul 
acestui 
Apel este de 
a susține 
ONGurile 
pentru a-și 
consolida rolul 
de 
monitorizare și 
advocacy pentru 
drepturile 
omului, 
inclusiv în 
legătură cu 
aspecte legate 
de 
egalitatea de 
gen 
și combaterea 
violenței bazate 
pe gen. 

Campanii pentru creșterea nivelului de 
conștientizare, abordarea stereotipurilor și 
susținerea/ consolidarea/ extinderea 
schimbărilor pozitive în atitudini și practici 
legate de drepturile omului, egalitate de 
gen și violență bazată pe gen (VBG) 
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 
Promovarea adoptării perspectivei 
drepturilor omului în activitatea ONG-
urilor care vizează alte domenii de 
activitate precum educație, sănătate, 
servicii sociale etc. și promovarea de 
măsuri pozitive în prevenirea 
conflictelor 
Studii, rapoarte, colectare de date în 
domeniul drepturilor omului 

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 
 
Informații suplimentare: 
https://activeci 
tizensfund.ro/ 
apel-5/  
 
Valoarea finanțării : 
între 50.001 şi 100.000 
Euro 
Contributia solicitantului  
Minim 10% 

11 martie 
2020  
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Activități de monitorizare și watchdog 
privind implementarea politicilor și 
strategiilor naționale, a recomandărilor 
instituțiilor internaţionale de monitorizare 
privind: 
o Drepturile omului, 
o Egalitate de gen și violență bazată pe 
gen (VBG) 
Advocy pentru îmbunătățirea legislației, 
aplicarea legii, îmbunătățirea / 
dezvoltarea de servicii pentru 
victimele discriminării și încălcării 
drepturilor omului, etc 

11. Acţiuni de 
advocacy 
pentru 
incluziunea 
socială 
a grupurilor 
vulnerabile 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Obiectivul 
acestui 
Apel este să 
susţină acţiuni 
de 
advocacy la 
nivel 
local/ naţional 
pentru justiţia 
socială şi 
incluziunea 
grupurilor 
vulnerabile şi să 
crească 
capacitatea 
grupurilor 
vulnerabile. 

Acţiuni de advocacy pentru incluziunea 
socială a grupurilor vulnerabile 
 Creşterea accesului grupurilor 

vulnerabile la 
servicii noi sau îmbunătăţite 
 Mobilizarea grupurilor vulnerabile în 

acţiuni 
de advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni 
între egali vulnerabili 
 Sprijinirea participării grupurilor 

vulnerabile 
în procese (publice) de consultare 
 Litigii privind justiţia socială şi 

incluziunea 
grupurilor vulnerabile 
 Dezvoltarea unor modele noi sau 

îmbunătăţirea celor deja existente 
(metodologie, tip de serviciu, instrument 
de evaluare, cercetare etc.) pentru a 
răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile 

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 
 
Informații suplimentare:  
https://activecitizensfund.ro/ 
apel-7/ 
 
Valoarea finanțării : 
între 50.001 şi 100.000 
Euro 
Contributia solicitantului  
Minim 10% 

11 martie 
2020  
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

 Creare de reţele/ Networking cu alte 
ONGuri locale sau stakeholderi pentru a 
lucra împreună şi a aborda instituţiile de 
decizie pentru rezolvarea problemelor 
locale 
 Acţiuni de advocacy pe lângă 

antreprenori şi angajatori locali pentru 
incluziunea economică a persoanelor 
vulnerabile 
 Întocmirea de hărţi şi promovarea 

bunelor practici şi a lecţiilor învăţate în 
combaterea sărăciei, favorizarea justiţiei 
sociale, generarea de oportunităţi pentru 
grupuri vulnerabile din zone insuficient 
deservite, etc. 

12. Dezvoltarea 
Comunită-
ților rurale 
interetnice 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Obiectivul 
acestui 
Apel este să 
contribuie la 
dezvoltarea pe 
termen mediu și 
lung a 
comunităților 
interetnice și să 
îmbunătățească 
situația 
populaţiei 
de etnie romă. 

Dezvoltarea de modele noi sau 
îmbunătățite (metodologie, tip de servicii, 
instrumente de evaluare, cercetare etc.) 
pentru a aborda nevoile grupurilor 
vulnerabile, inclusiv ale romilor 
 Transfer de abilități și cunoștințe către 

grupurile locale de acțiune și alți membri 
ai comunității locale 
 Schimbul de experiență între grupuri de 

inițiativă locală din comunități interetnice 
diferite 
 Organizarea de acțiuni comunitare 

regulate, implementate cu o largă 
mobilizare a membrilor comunității, a 
resurselor material și financiare 
 Creşterea capacităţii economice a 

grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor 
 Acțiuni de advocacy la nivel 

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 
 
Informații suplimentare  
https://activeci 
tizensfund.ro/ 
apel-8/  
 
Valoarea finanțării : 
între 50.001 şi 100.000 
Euro 

11 martie 
2020 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

local/național pentru justiție socială și 
incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv 
a romilor, în mod special în ceea ce 
privește oportunitățile egale și 
antidiscriminarea 
 Dezvoltarea de parteneriate/rețele cu 

grupuri de acțiune locale, alte ONG-uri, 
autorități locale, alți stakeholderi pentru a 
lucra împreună și a aborda factorii de 
decizie în vederea rezolvării problemelor 
locale 
 Creșterea accesului grupurilor 

vulnerabile la furnizarea de activități de 
educare și formare 
 Dezvoltarea de planuri de acțiune locală 

în consultare cu stakeholderii locali, 
planuri care să corespundă nevoilor 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, 
etc. 

Contributia solicitantului  
Minim 10% 

13. Consolidarea 
cooperării 
culturale și a 
competitivi-
tății 
industriilor 
culturale și 
creative în 
Balcanii 
de Vest 
(PROGRA-
MUL 
EUROPA 
CREATIVĂ) 

Sporirea 
cooperării 
culturale 
transfrontaliere 
în 
interiorul 
regiunii 
Balcanilor de 
Vest 
și cu statele 
membre ale 
Uniunii 
Europene 
Întărirea 

Creșterea capacității industriilor culturale 
și creative de a lucra la nivel transnațional 
și internațional: 
 Promovarea cooperării între industriile 

culturale și creative din Balcanii de Vest 
și / sau cu statele membre UE (de 
exemplu: crearea de noi parteneriate, 
rețele, contacte profesionale în interiorul 
și în afara regiunii); 
 Consolidarea capacității operaționale a 

industriilor culturale și creative din 
Balcanii de Vest (de exemplu: 
dezvoltarea de noi competențe, 
experiențe și expertize profesionale; 

Organizații sau asociații, care 
lucrează în sectoarele 
culturale și creative (cu 
excepția audiovizualului) 
Consiliile Naționale care se 
ocupă de sectoarele culturale 
și creative (cu excepția 
audiovizualului) 
Organismele publice la nivel 
local, regional sau la nivel 
central implicat în sectoarele 
culturale și creative (cu 
excepția audiovizualului) 
 

17 martie 
2020, ora 
18:00 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Uniunea 
Europeana 

competitivității 
industriilor 
culturale și 
creative în 
regiunea 
Balcanilor de 
Vest. 

dezvoltarea publicului; promovarea unor 
noi modele de business, management și 
marketing în industriile culturale și 
creative; adaptarea la schimbările 
aduse de tehnologiile digitale). 
2. Creșterea circulației transnaționale a 
operelor culturale și creative și a 
mobilității transnaționale a actorilor 
culturali și creativi. 
3. Sporirea dialogului intercultural între 
artiști, operatori culturali și publicul larg 
(promovarea diversității și a bogăției 
expresiilor artistice și culturale în Europa; 
dialogul ca instrument de încurajare și 
susținere a creației, coeziunii sociale, 
înțelegerii culturale, toleranței, 
reconcilierii și bunelor relații de 
vecinătate). 
Activitățile pot acoperi toate sectoarele 
culturale și creative. Cu toate acestea, 
activitățile dedicate exclusiv sectoarelor 
audiovizuale nu sunt eligibile. 
 
Valoarea finanțării: Între 
100.000 și 500.000 euro 

Informații suplimentare: 
https://eacea.ec.europa.eu/sit
es/ipa/funding/coopwb_en?fb
clid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZ
CYT-
qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdY
FEZnJ3hrxxElVOo  
 

14. Acțiuni de 
informare și 
promovare a 
produselor 
agricole din 
UE 
- programe 
multinaționa

Creșterea 
competitivității 
sectorului 
agricol 
din Uniune, 
creând astfel un 
mediu 
concurențial mai 

Tema A: Programe de informare și 
promovare care vizează creșterea 
gradului de conștientizare și de 
recunoaștere a sistemelor de calitate ale 
UE sau Programe de informare și 
promovare de evidențiere a 
caracteristicilor specifice ale metodelor 
agricole din UE, a caracteristicilor 

Organizații profesionale sau 
interprofesionale stabilite 
întrun 
stat membru și 
reprezentative pentru sectorul 
sau sectoarele în cauză în 
statul membru respectiv; 
organizații profesionale sau 

15 aprilie 
2020 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

le pe 
piața internă 
(Uniunea 
Europeană) 

echitabil atât pe 
piața internă, 
cât 
și în țările terțe 

produselor agroalimentare europene 
Tema B: Programe de informare și 
promovare care vizează creșterea 
consumului de fructe și legume proaspete 
pe piața internă în contextul unor practici 
alimentare corecte și echilibrat 
Tema C: Programe de informare și 
promovare care vizează orice țară terță 
Acțiunile de promovare și informare pot 
consta mai ales în următoarele activități 
eligibile în cadrul prezentei cereri de 
propuneri: gestionarea proiectului, relații 
publice, evenimente de presă,creare, 
actualizare, întreținere site/ platfrome de 
comunicare, comunicate media sociale 
(creare conturi, postări periodice), 
organizarea de seminare online, 
dezvoltarea unor aplicații mobile, 
platforme de e-learning, alte activitati de 
publicitate, evenimente, promovarea la 
punctul de desfacere. 
 
Contributia solicitantului:  Minim 20% 

interprofesionale din Uniune 
reprezentative pentru sectorul 
sau sectoarele relevante la 
nivelul Uniunii; 
organizații de producători sau 
asociații de organizații de 
producători care au fost 
recunoscute de un stat 
membru; 
organisme din sectorul 
agroalimentar care au ca 
obiectiv și activitate acțiunile 
de informare și de promovare 
pentru produsele agricole și 
care au fost însărcinate de 
statele membre să 
îndeplinească o misiune de 
serviciu public în acest sector. 
 
Informații suplimentare: 
https://ec.europa.eu/research
/participants/data/ref/other_e
u_prog/agriprod/guide/call/ag
riprod-call-document-multi-
20_ro.pdf  

15. Conştientiza
-re privind 
drepturile 
omului şi 
tratament 
egal – 
granturi tip 
răspuns 

Creșterea 
gradului 
de 
conștientizare 
privind 
drepturile 
omului/ 
tratament 

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 

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 

27 aprilie 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-call-document-multi-20_ro.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-call-document-multi-20_ro.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-call-document-multi-20_ro.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-call-document-multi-20_ro.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-call-document-multi-20_ro.pdf
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

rapid 
((Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 

egal la nivel 
local, 
în zone și/sau 
pentru grupurile 
țintă insuficient 
deservite 

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 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). 

Roșie din România 
 
Informații suplimentare:  
https://activeci 
tizensfund.ro/ 
apel-4/ 
 
Finanțare: 
Între 5.000 și 15.000 euro 
Contribuția beneficiarului: 

Minim 10% 

16. Participare 
civică 
în zone 
insuficient 

Stimularea 
implicării civică 
în 
zone și pentru 

Îmbunătăţirea educației civice și a 
drepturilor omului în zone insuficient 
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de 
parteneriate între ONG-uri mari/ cu 

Organizaţii neguvernamentale 
şi non-profit (ONG) 
Fundațiile pentru tineret de la 
nivel județean și ale 

27 aprilie 2020  
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

deservite – 
granturi tip 
răspuns 
rapid 
((Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 

grupuri țintă 
insuficient 
deservite 

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.) 

municipiului București precum 
și Fundația Națională pentru 
Tineret 
Societatea Națională de Cruce 
Roșie din România 
 
Informații suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/a
pel-1/ 
 
Valoarea finanțării: Între 
5.000 și 15.000 euro 
Contributia solicitantului:  
Minim 10% 

17. RO-Energy – 
Apel 
pentru 
îmbunătăți-
rea 
eficienței 
energetice 

Mai puțină 
energie 
obținută prin 
consumul de 
carbon și 
siguranță 
crescută 
a aprovizionării 

Eficiența energetică în clădiri (deținute de 
entități neeconomice) 
 Eficiența energetică în industrie 
 Eficiența energetică în infrastructură 
 Eficiența energetică a produselor 
 Eficiența energetică în sectorul 

transporturilor 
 
Valoarea finanțării  
Pentru Schema de granturi mici 
- Între 50.000 euro și 200.000 euro 
Pentru Apelul 4: 

Instituții publice, IMM-uri, 
ONG-uri 
Parteneriate 
Principalele activități ale 
aplicantului au o strânsă 
legătură cu activitatea pentru 
care aplicația va fi depusă. 
Principala activitate 
desfășurată de Partener este 
strâns legată de activitatea 
pentru care acesta își va 
aduce contribuția în proiect. 

31 martie 
2020 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Între 200.000 euro și 2.000.000 euro  
Valoarea contributiei proprii : minim 15% 

 
Informatii suplimentare: 
https://www.eeagrants.ro/pro
grame/energie  
https://www.innovasjonnorge
.no/en/startpage/eeanorwayg
rants/Programmes/reneweabl
eenergy/romania/romaniaene
rgy/energy-
efficiencysubpage/ 
call/   

18. Subprogram
ul 
MEDIA: 
Sprijin 
pentru 
festivaluri de 
film 
2020 
(PROGRA-
MUL 
EUROPA 
CREATIVĂ) 
Ministerul 
Culturii  

Subprogramul 
MEDIA oferă 
sprijin pentru: 
Inițiative care 
prezintă și 
promovează o 
diversitate de 
producții 
audiovizuale 
europene; 
Activități care 
au 
drept scop 
îmbunătățirea 
cunoștințelor 
publicului cu 
privire la 
producțiile 
audiovizuale 
europene și 
sporirea 
interesului față 

Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri 
Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele 
europene de 
Festivaluri 
 
Valoarea finanțării: 
Pentru Acțiunea 1: Maxim 75.000 euro 
Pentru Acțiunea 2: Maxim 180.000 euro 
Contributia proprie 
Pentru Acțiunea 1: minim 40% 
Pentru Acțiunea 2: minim 20% 
 
Informatii suplimentare: 
 
https://www.media-
romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm 

Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru 
festivaluri, este disponibilă pentru 
fiecare dintre cele două termene o sumă 
orientativă de 1,6 milioane EUR. 

Entități juridice europene 
(societăți private, organizații 
fără scop lucrativ, asociații, 
organizații caritabile, fundații, 
municipalități/primării etc.) 
care își au sediul în una dintre 
țările participante la 
subprogramul MEDIA și 
sunt deținute în mod direct 
sau prin participare majoritară 
de resortisanți ai acestor țări 

23 aprilie 
2020, ora 
17.00 CET 

https://www.eeagrants.ro/programe/energie
https://www.eeagrants.ro/programe/energie
https://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

de 
acestea 

Contribuția financiară din partea UE va fi 
sub forma unei sume forfetare, stabilită în 
funcție de numărul de filme europene din 
program și cuprinsă între 19 000 EUR și 
75 000 EUR. 
Finanțarea UE este limitată la o rată 
maximă de cofinanțare de 60 % din 
totalul costurilor eligibile. 

Pentru Acțiunea 2 Sprijin pentru 
rețelele europene de festivaluri, este 
disponibilă o sumă orientativă de 500 000 
EUR. 

Contribuția maximă pentru fiecare rețea 
selectată este de 180 000 EUR. 
Finanțarea UE este limitată la o rată 
maximă de cofinanțare de 80% din totalul 
costurilor eligibile. 
Comisia Europeană își rezervă dreptul de 
a nu distribui toate fondurile disponibile. 

19 Proiecte în 
domeniul 
învățământu
lui 
profesional 
și 
tehnic 
(MECANISM
UL 
FINANCIAR 
AL 
SPAȚIULUI 

Îmbunătățirea 
calității învățării 
la 
locul de muncă 

• Cooperarea consolidată între școlile din 
ÎPT și agenții economici implicați în 
proiecte 
• Mobilitate cu scop de învățare între 
România, Statele Donatoare sau Statele 
Beneficiare, facilitată pentru responsabilii 
de formare profesională (tutori de 
practică 
ai agenților economici și profesori care 
predau discipline de specialitate în 
unitățile 
de învățământ din ÎPT) 

Pentru proiectele de 
cooperare și mobilități în 
domeniul ÎPT, candidații 
trebuie să fie unităţi de 
învăţământ din Învăţământul 
Profesional şi Tehnic. 
Pentru proiecte naționale în 
domeniul ÎPT, candidații 
trebuie să fie instituții publice 
cu responsabilități la nivel 
național, regional sau 
județean în domeniul ÎPT. 

4 mai 2020  



 19 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

ECONOMIC 
EUROPEAN) 

 
Informatii suplimentare: 
https://www.eeagrants.ro/programe/educ
atie/apeluri-educatie  
 
Valoarea finanțării: 
Grantul minim alocat pentru un proiect 
este de 24.000 euro, 
iar cel maxim este de 35.000 euro. 

20 Proiecte în 
domeniul 
incluziunii 
copiilor 
romi în 
şcoală 
(MECANISM
UL 
FINANCIAR 
AL 
SPAȚIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN) 

Creșterea 
capacității 
instituționale a 
școlilor de a 
asigura o 
incluziune 
efectivă 
a copiilor romi 

Formarea profesorilor care lucrează cu 
copii romi, în domenii precum: predarea 
centrată pe copil, şcoala incluzivă şi 
predarea într-un mediu multicultural; 
 Elaborarea de noi curriculumuri 

referitoare la un mediu incluziv şi 
multicultural; 
 Activităţi comune de învăţare/ 

conştientizare privind antidiscriminarea, 
organizate pentru părinţii romi şi neromi; 
 Activităţi comune de conştientizare 

privind incluziunea, organizate pentru 
elevii romi şi neromi. 
 
Valoarea finanțării: 
Minim 60.000 euro 
Maxim 200.000 euro 
Contributia solicitantului : 0% - pentru 
instituții publice 
10% - pentru 
ONG-uri 

Organizaţiile 
neguvernamentale (ONG-uri) 
din România și instituţiile 
publice din România active în 
domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală. 
În domeniul incluziunii 
copiilor romi în şcoală, 
proiectele sunt 
numai naţionale. Acestea 
trebuie să fie depuse şi 
implementate în consorţii 
compuse dintr-un 
coordonator 
român şi 5 – 6 şcoli, cu 
minimum 20% copii romi 
înscrişi fiecare. 
 
Informații suplimentare: 
https://www.eeagrants.ro/pro
grame/educatie/apelurieducat
ie  

5 mai 2020  

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

21 Conectarea 
culturii 
cu arta 
conținutului 
audiovizual 
prin 
digitalizare 
(PROGRA-
MUL 
EUROPA 

CREATIVĂ) 

Sprijinirea 
proiectelor pilot 
care explorează 
potențialul 
colaborării 
dintre 
diferite sectoare 
culturale și 
creative și care 
implică utilizarea 
tehnologiilor 
inovative 

 Dezvoltarea de instrumente sau 
abordări 
inovatoare care facilitează accesul, 
distribuția, promovarea și/ sau 
capitalizarea culturii și a creativității, 
inclusiv a patrimoniului cultural. 
Accentul trebuie pus pe următoarele 
aspecte: 
 Abordare axată pe rezolvarea unor 

probleme și provocări existente la nivelul 
sectoarelor culturale și creative; 
 Publicul și experiența utilizatorilor sunt 

de o importanță esențială în abordarea și 
rezolvarea problemei; 
 Tehnologia este un mijloc adecvat de a 

aborda problemele-cheie mai degrabă 
decât un scop în sine; 
 Sprijinirea inovării în procesele de 

creație, distribuție și promovare a 
conținutului creative; 
 Abordarea colaborării între sectoare, 

precum și utilizarea tehnologiilor 
facilitatoare. 
 
Valoare finanțare :  
Minim 300000 euro. Contributia 
beneficiarului - minim 40% 

Entități nonprofit (private sau 
publice), 
autorități publice (naționale, 
regionale, locale), 
organizații internaționale, 
universități, 
instituții de învățământ, 
centre de cercetare, 
entități generatoare de profit 
din Statele Membre UE și din 
Islanda, Norvegia, Albania, 
Bosnia și Herțegovina, 
Macedonia de Nord, 
Muntenegru, Serbia 
Pot aplica consorții formate 
din minimum 3 entități din 3 
țări diferite, cu expertiză în 
sectoare culturale diferite, 
inclusiv audiovizual. 
Noi forme de creație la 
intersecția între diverse 
sectoare culturale și creative, 
inclusiv audiovizual, care 
folosesc noile tehnologii, 
inclusiv realitatea virtuală; 
 
Informații suplimentare: 
https://ec.europa.eu/info/fun
ding-
tenders/opportunities/portal/s
creen/opportunities/topic-
details/crea-innovlab-
2020;freeTextSearchKeyword

14 mai 2020  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

=;typeCodes=1;statusCodes=
31094501,31094502;program
Code=CREA;programDivision
Code=null;focusAreaCode=nu
ll;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL
_CAMPAIGN_3_28_2019_20_
56_COPY_01)  

22 Corpul 
european de 
solidaritate 
– Cerere de 
propuneri 

2020 

Corpul european 
de solidaritate 
urmărește să 
ofere tinerilor, 
cu sprijinul 
organizațiilor 
participante, 
oportunități ușor 
accesibile 
pentru 
implicarea în 
activități de 
solidaritate care 
să aducă 
schimbări 
societale 
pozitive în 
societate, 
îmbunătățind în 
același timp 
capacitatea de 
inserție 
profesională și 
tranziția către 
piața muncii, 
inclusiv prin 

Proiecte de voluntariat  

 Parteneriate de voluntariat (acorduri 
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018-
2020) 

  Echipe de voluntari în domenii cu 
prioritate ridicată  

 Stagii și locuri de muncă 

 Proiecte de solidaritate 

 Eticheta de calitate 

 

 

Nivelul granturilor atribuite variază în 
funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul 
proiectului și numărul partenerilor 
implicați 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 

 

Informații suplimentare: 

https://www.eurodesk.ro
/stire/vrs/IDstire/678?fb
clid=IwAR0PxTHhEPw82g
A4U4JUQLVhMZY4CvyMA
7uHU7hI_-
ZJJYRtpciuSkixe4g 

 

30 aprilie 2020 
1 octombrie 
2020 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingP=?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

sprijinirea 
mobilității 
voluntarilor, 
stagiarilor și 
lucrătorilor 
tineri. 

23 Schema de 
ajutor 
de minimis 
privind 
programul 
guvernamen
tal 
„gROwth - 
Investim în 
copii, 

investim în 
viitor” 

Încurajarea 
înființării de 
grădinițe cu 
profil 
sportiv în scopul 
stimulării 
dezvoltării 
armonioase a 
copiilor având în 
vedere lipsa 
unor 
asemenea 
grădinițe în 
România și 
asigurării 
accesului la 
aceste grădinițe 
prin stabilirea 
unor 
tarife 
suportabile. 
În cadrul 
prezentei 
scheme de 
ajutor 
de minimis se 
vor 

Ajutorul de minimis se acordă pentru 
construcția 
și/sau înființarea, amenajarea și dotarea 
grădinițelor cu profil sportiv. 
Se finanțează numai proiectele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 
a) clădirea este dimensionată pentru cel 
puțin 2 săli de grupă standard, instituite 
conform 
prevederilor legale în vigoare, și are toate 
facilitățile necesare conform prevederilor 
prezentei scheme; 
b) clădirile în care se vor organiza 
grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții 
noi sau existente care se vor moderniza și 
amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu 
condiția ca în clădirea respectivă să nu fi 
funcționat o creșă și/sau grădiniță în 
ultimii 5 ani; 
c) obiectivele de investiții trebuie să 
îndeplinească standarde minime de 
construcție, de dotare generală și 
sportivă, de personal de specialitate și de 
echipamente sportive, conform 
prevederilor prezentei scheme; 
d) existența unui număr de minimum 10 

Persoanele juridice de drept 
privat, inclusiv 
organizații neguvernamentale, 
asociații, fundații și/sau 
grupuri 
fiscale, 
Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român, federațiile sau 
cluburile sportive, 
care iau inițiativa construirii 
de 
grădinițe cu profil sportiv 

Informații suplimentare  

http://gov.ro/r 
o/stiri/primareuniune- 
acomisieipentruprogramulgro
wthinvestim-incopiiinvestim- 
inviitor 

Valoare finanțare: 
Maxim 500.000 de euro 
Contribuția proprie a 
beneficiarului 
trebuie să acopere diferența 
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decembrie 

2020 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

acorda ajutoare 
unui număr de 
1.000 de 
beneficiari. 

angajați aferenți proiectului pe perioada 
de funcționare a grădiniței, atât personal 
de specialitate, cât și personal de 
deservire. 
Activitatea în grădinițele cu profil sportiv 
realizate în cadrul Programului va fi 
menținută cel puțin 10 
ani de la data obținerii autorizației de 
funcționare; 
în caz contrar, beneficiarul va rambursa 
suma obținută ca ajutor de minimis 
conform prevederilor prezentei scheme. 
Proiectele de investiții beneficiare ale 
Programului trebuie să fie realizate în cel 
mult 24 de luni de la emiterea Acordului 
de finanțare. 

necesară finalizării și 
funcționării 
corespunzătoare a proiectului 
de investiții. 
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