Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi
Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate
Compartimentul Afaceri Europene, Relaţii Internaționale
Registratură și Relații Publice

SURSA:
www.fonduri-ue.ro
www.afir.info
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
www.madr.ro
www.nord-vest.ro
www.finantare.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Aprilie 2020
Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare
1.

Proiecte
pentru
clusterele de
inovare
2019
(POC
, AP 1, OS
1.1,
Acţiunea
1.1.1)

Creșterea
capacității
științifice în
domeniile de
specializare
inteligentă și
sănătate

Investiții în facilități de cercetare
dezvoltare
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/pocproiectele-pentru-finantareaclusterelor-pot-fi-depuse-inperioada-29-ianuarie-28aprilie/

28 aprilie

Nr
crt
2.

3.

Program de
finanțare
Plăți pentru
Angajamente de
silvomediu
(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DE
DEZVOLTARE
RURALA,
Măsura
15,
Submăsura
15.1)

Obiectivele
programului
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
relevante
prevăzute în
cadrul legislației
naționale în
domeniul
gestionării
pădurilor

Programul
pilot pentru
stimularea
participării
la educație a
copiilor cu

Creșterea
participării la
învățământul
antepreșcolar și
preșcolar, în
special a

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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).

- 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.

Termen
limită
15 mai
2020

Informatii suplimentare:
http://www.apia.org.ro/ro
Valoare subvenții:
/directia-masuri-de-sprijinÎntre 100 și 500 ha- 38 euro/ha/an
i-iasc/masuri-delegate-dinÎntre 501 și 1000ha - 32, 3
pndr/schema-de-ajutoreuro/ha/an
de-stat-servicii-deÎntre 1000 și 5000ha- 24,7 euro/ha/an
silvomediu-serviciiPeste 5000 ha - 19 euro/ha
climatice-si-conservareapadurilor-aferentamasurii-15-servicii-desilvomediu-serviciiclimatice-si-conservareapadurilor-submasura-15-1plati-pentru-angajamentede-silvomediu-din-cadrulpndr-2014-2020-sesiunea3
- Pachet integrat de servicii destinat
- Instituții de învățământ
25 mai 2020,
preșcolarilor și elevilor din ciclul primar;
acreditate, publice și private,
ora 16:00
- Activități de sprijin pentru stimularea
din rețeaua școlară națională;
participării la educație și la activitățile de
- Furnizori de servicii de
consiliere a copiilor, precum și la
orientare, consiliere, mediere
activitățile recreative și de socializare;
școlară și servicii alternative,
2

Nr
crt

4.

Program de
finanțare
părinți
plecați la
muncă în
străinătate

Obiectivele
programului
grupurilor cu
risc de părăsire
timpurie a școlii,
cu accent pe
copiii aparținând
(POCU, AP 6, minorității roma
PI 10.i., O.S. și a celor din
6.2 & 6.3)
mediul rural
Reducerea
părăsirii timpurii
a școlii prin
măsuri integrate
de prevenire și
de asigurare a
oportunităților
egale pentru
elevii aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma
și elevii din
mediul rural/
comunitățile
dezavantajate
socio-economic
Dezvoltare
Reducerea
locală
numărului de
plasată
persoane aflate
sub
în
responsabili- risc de sărăcie şi
tatea
excluziune

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

- Asigurarea de servicii de educație
parentală și de consiliere social;
- Dezvoltarea de parteneriate între școli,
autorități locale, instituții locale, ONG-uri
și comunitate;
- Campanie de informare și
conștientizare a părinților, persoanelor în
grija cărora rămân copiii, specialiștilor,
copiilor și publicului larg în ceea ce
privește obligațiile legale care le revin
părinților la plecarea din țară.

publici și privaţi;
- Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizații sindicale);
- Instituții de cult şi asociații
religioase;
-Instituții/agenții
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale;
APL cu atribuții în domeniul
educației de nivel
preuniversitar; ONG.

Valoarea eligibilă - proiect mic - maxim
300.000 euro
Valoarea eligibilă - proiect mare - maxim
1.000.000 euro

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

Termen
limită

Informatii suplimentare:
http://mfe.gov.ro/pocuprogramul-pilot-de-stimularea-participarii-la-educatie-acopiilor-cu-parinti-plecati-lamunca-in-strainatate/

Unități Administrativ
Teritoriale
Oraș/Municipiu/sectoarele
municipiului București- ca
membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei

31
decembrie
2021, ora
10:00 –
pentru
apelurile
3

Nr
crt

Program de
finanțare
comunităţii
(POR, AP
9, PI 9.1)

Obiectivele
programului
socială,
prin măsuri
integrate

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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

SDLurilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT
Oraș/Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei
SDLurilor
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
Valoare minimă aferentă
activitati recreativ-educative,
cheltuieliloreligibile:
culturale, agrement și sport
30.000 euro -pentruapelurile de
Întreprinderi de economie
proiectePOR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si
socială de inserție
POR/2019/9/9.1/1/BI20.000 euro –pentru Informatii suplimentare:
apelul
https://www.nordde proiecte POR/2019/9/9
vest.ro/ghiduri-2014-2020/
.1/1/Întreprinderi

Termen
limită
de
proiecte
POR/2019
/9/9.1/1/7
REGIUNI
si
POR/2019
/9/9.1/1/BI

1 iunie
2020, ora
17 –
pentru
apelul de
proiecte
POR/2019
/9/9.1/1/În
treprinderi

Valoarea totală maximă a pachetului
de proiecte deinfrastructură la nivel de
strategie:
4

Nr
crt

5.

Program de
finanțare

Schema de
ajutor de
stat GBER
Stimularea
dezvoltării
regionale
prin
realizarea de
investiţii
pentru
procesarea
și
marketingul
produselor
agricole în
vederea
obţinerii de
produse
neagricole în
cadrul PNDR
2014-2020
(PNDR,
Submăsura
4.2)

Obiectivele
programului

Îmbunătăţirea
nivelului general
de performanţă
al
întreprinderilor,
prin creşterea
competitivităţii
întreprinderilor
care realizează
investiţii în
sectoarele
economice
eligibile

Activități/cheltuieli eligibile
4.900.000 euro.
Contributie beneficiar :
0% în cazul întreprinderilor de economie
socială de inserție
Minim 2% pentru celelalte categorii de
beneficiari
Înființarea, extinderea capacității unei
unităţi existente, diversificarea producţiei
unei unităţi prin produse care nu au fost
fabricate anterior, diversificarea activității,
o schimbare fundamentală a procesului
general de producție al unei unități
existente Îmbunătăţirea controlului
intern al calităţii produselor, ca investiții
secundare valoric, legate de investiția
inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de
investiţii
Valoare finanțare:
Maxim 1.000.000 Euro/ proiect pentru
IMM pt. investiţii care nu conduc la un
lant alimentar integrat;
Maxim 1.500.000 Euro/ proiect pentru
alte întreprinderi pt. investiţii care nu
conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim 2.500.000 Euro/ proiect pentru
investițiile care conduc la un lanț
alimentar integrat

Solicitanți eligibili

Persoanele fizice autorizate
Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii și
întreprinderi mari)
Cooperativele agricole
Grupurile de producători

Termen
limită

30 iunie
2020, ora
17:00

Contributie proprie:
Minim 50% pentru IMM-uri și
grupuri de producători/
cooperative
Minim 60% pentru alte
întreprinderi
Informații suplimentare:
https://afir.info/
Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale
Bistriţa-Năsăud, Str. Mihai
Eminescu, nr. 3, Bistriţa,
Judeţul Bistriţa-Năsăud Tel :
0363 / 860. 286 , Fax: 0263 /
213. 380 , E-mail:
ojfir.bistrita@ afir.info
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Nr
crt
6.

7.

Program de
finanțare
Cresterea
eficienţei
energetice în
clădirile
rezidenţiale
(POR, AP 3,
PI 3.1,
Operatiunea
A)

Centre
comunitare
integrate
(POR, AP 8,
PI 8.1, OS
8.1,
Operațiunea

Obiectivele
programului
Creșterea
eficienței
energetice în
clădirile
rezidențiale

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

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

I. Măsurile de creștere a eficienței
energetice
Lucrările de construcții și instalații pot
cuprinde:
- Lucrări de reabilitare termică a
elementelor de anvelopă;
- Lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire/ a sistemului de
furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei din surse
regenerabile;
- Alte activităţi suplimentare care conduc
la îndeplinirea obiectivelor componentei ii.

Unitățile
administrativteritoriale din
mediul urban.
Acestea încheie un contract
cu asociaţia/asociaţiile de
proprietari pentru depunerea
şi derularea proiectului.

Dotările (utilaje, echipamente tehnologice
şi funcţionale cu și fără montaj, dotări,
active necorporale)
II. Măsurile conexe care contribuie la
implementarea componentei (care nu
conduc la creșterea eficienței energetice)
includ lucrari de intervenție/activități
aferente investiției de bază

Informații suplimentare:
https://www.nordvest.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@nordvest.ro
Cod poştal : 400118
Comunele Parva, Romuli ,
Teaca
precum şi parteneriatele între
acestea şi:
-Alte unităţi
administrativteritoriale;
Orice alte autorități/instituții

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

Termen
limită
16 iulie
2020, ora
10:00

Valoarea totală eligibilă a
cererii de finanţare: minim
100.000 euro maxim 5
milioane euro
Contributia solicitantului:
Minim 40%

20 iulie 2020
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Nr
crt

8.

Program de
finanțare
B)

Refacerea
Ecosistemelor
degradate
(POIM, AP 4,
OS
4.1)

Obiectivele
programului
comunitățile
supuse
intervențiilor de
tip soft privind
serviciile
comunitare
integrate

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

Activități/cheltuieli eligibile
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).
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
Informații suplimentare:
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutatiam-oi/details/6/621

Solicitanți eligibili

Termen
limită

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.nordvest.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@nordvest.ro
Cod poştal : 400118
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

Înregistrarea
propunerilor
de proiecte se
realizează online, în mod
continuu, și
se va încheia
în data de 31
decembrie
2020, ora
10.00
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Nr
crt

9.

Program de
finanțare

Sprijinirea
investiţiilor
în capacităţi
de
producere
energie
electrică
şi/sau
termică din
biomasă/bio
gaz şi
energie
geotermală
(POIM, AP 6,
O.S. 6.1)

Obiectivele
programului

Creşterea
ponderii
energiei
regenerabile în
totalul
consumului de
energie primară,
ca rezultat al
investiţiilor de
creştere a
puterii instalate
de producere a
energiei
electrice şi
termice din
resurse
regenerabile
mai puţin
exploatate.
Reducerea
emisiilor de
carbon în
atmosferă
generate de
sectorul
energetic

Activități/cheltuieli eligibile

Realizarea şi/sau modernizarea
capacităţilor de producere energie
electrică şi termică în cogenerare din
biomasă şi biogaz; Realizarea şi/sau
modernizarea capacităţilor de producţie a
energiei termice din biomasă sau biogaz;
Realizarea şi/sau modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei
electrice din biomasă sau biogaz;
Realizarea şi/sau modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei
termice din energie geotermală.
Valoare maximă proiect:
15.000.000 euro
Cofinanțare:
2% pentru proiecte având ca beneficiari
unități administrativ teritoriale și ADI,
pentru cheltuielile eligibile care nu intră
sub incidența regulilor de ajutor de stat
20% din costurile eligibile ale proiectului,
pentru microîntreprinderi și întreprinderile
mici
30% din costurile eligibile ale proiectului,
pentru întreprinderile mijlocii
40% din costurile eligibile ale proiectului,
pentru întreprinderile mari

Solicitanți eligibili

Termen
limită

permanente aflate în
proprietate publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică
Unități administrativ teritoriale 31 decembri e
2020
Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară
Societăți comerciale care au
ca activitate producerea de
energie în scopul
comercializării
Infomratii suplimentare:
http://mfe.gov.ro/am-poimprelungeste-perioada-dedepunere-a-proiectelorpentru-doua-apeluri/
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Nr
crt
10.

11.

Program de
finanțare
Decontaminarea
siturilor
poluate
istoric –
proiecte noi
(POIM, AP 4,
O.S. 4.3)

Obiectivele
programului
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

Activități/cheltuieli eligibile
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 (biodecontaminarea siturilor poluate).

Solicitanți eligibili
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

Termen
limită
31.12.2020

Contributia beneficiarului:
Pentru beneficiari autorități
publice locale / instituții
subordonate acestora,
finanțate de la bugetul de
local: Minim 2%
Pentru beneficiari instituții
Apelul este necompetitiv cu
centrale, finanțate de la
depunere continuă
bugetul de stat: Minim 15%
Informații suplimentare:
https://www.fonduriue.ro/presa/noutati-amoi/details/6/476/am-poimlanseaz%C4%83-apelul-deproiecte-pentrudecontaminarea-siturilorpoluate-istoric
Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul României
sau din alte surse
PROGRAMUL Îmbunătățirea
Acțiunea - cheie 1 (AC1) –
Orice organism public sau
ERASMUS+
șansele de
Mobilitatea persoanelor în scopul
privat activ în domeniul
- CERERE DE angajare
învățării
educației, formării, tineretului
9

Nr
crt

12.

Program de
finanțare
PROPUNERI
2020

Acces la
finanțare –
2020
FRDSgranturi SEE
și
norvegiene

Obiectivele
programului
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori,
precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Schema de
granturi își
propune să
sprijine
autoritățile
publice locale în
eforturile lor de
a-și suplimenta
bugetele locale,
prin atragerea
de finanțări care
să asigure
punerea în
aplicare a acelor
măsuri,
prevăzute în

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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

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.

Pin intermediul programului, autoritățile
publice locale pot accesa granturi pentru
elaborarea de documentații tehnice,
necesare investițiilor comunitare și sociale
constând ȋn construirea/ extinderea/
reabilitarea/ modernizarea:
– infrastructurii sociale (proiecte ce
vizează infrastructura pentru servicii
sociale, pentru educație, sănătate,
ocuparea forței de muncă);
–
infrastructurii
destinate
alimentării cu apă (proiecte ce vizează
asigurarea alimentării cu apă a unităților
care furnizează servicii sociale);
–

infrastructurii

de

canalizare

Termen
limită

Informații suplimentare:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:C2019/373/06&from=EN
Autoritatăți ale administrației
24 iunie
publice locale (comune,
2020
orașe/ municipii sau județe) și
vizează realizarea de investiții
exclusiv la nivelul unor unitați
administrativ teritoriale rurale
sau mici urbane (cu o
populaţie sub 20.000
locuitori)
Informatii suplimentare:
https://frds.ro/2020/04/07/pr
ogramul-dezvoltare-localafrds-a-relansat-schema-degranturi-mici-acces-lafinantare-2020/
10

Nr
crt

13.

Program de
finanțare

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

Obiectivele
programului
strategiile și
planurile locale
de dezvoltare,
care vizează
îmbunătățirea
condițiilor de
trai în
comunitățile
sărace, izolate,
marginalizate.

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

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

(proiecte ce vizează evacuarea apelor
uzate pentru unitățile care furnizează
servicii sociale);
– drumurilor, podurilor și podețelor
(proiecte ce vizează drumuri de interes
județean, drumuri de interes local, poduri
și podețe ce facilitează accesul grupurilor
defavorizate la servicii sociale);
– locuințelor (proiecte ce vizează
locuințe sociale).
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

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

11
noiembrie
2020
30 iunie
2021

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

11

Nr
crt

14.

Program de
finanțare

Conştientiza
-re privind
drepturile
omului şi
tratament
egal –
granturi tip
răspuns
rapid
(Granturile
SEE și
Norvegiene)

Obiectivele
programului

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

Activități/cheltuieli eligibile
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).
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

Solicitanți eligibili

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

Termen
limită

27 aprilie
2020

Informații suplimentare:
https://activeci
tizensfund.ro/
apel-4/

12

Nr
crt

15.

Program de
finanțare

Participare
civică
în zone
insuficient
deservite –
granturi tip
răspuns
rapid
(Granturile
SEE și
Norvegiene)

Obiectivele
programului

Stimularea
implicării civică
în
zone și pentru
grupuri țintă
insuficient
deservite

Activități/cheltuieli eligibile
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).
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.)

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Finanțare:
Între 5.000 și 15.000 euro
Contribuția beneficiarului:
Minim 10%

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

27 aprilie
2020

Informații suplimentare:
13

Nr
crt

16.

Program de
finanțare

Subprogram
ul
MEDIA:
Sprijin
pentru
festivaluri de
film
2020
(PROGRAMUL
EUROPA
CREATIVĂ)
Ministerul
Culturii

Obiectivele
programului

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

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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.)
Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri
Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele
europene de
Festivaluri

https://activecitizensfund.ro/a
pel-1/

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%

Termen
limită

Valoarea finanțării: Între
5.000 și 15.000 euro
Contributia solicitantului:
Minim 10%

Entități juridice europene
23 aprilie
(societăți private, organizații
2020, ora
fără scop lucrativ, asociații,
17.00 CET
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

Informatii suplimentare:
https://www.mediaromania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
Acțiunea 1 Sprijin pentru
festivaluri, este disponibilă pentru
fiecare dintre cele două termene o sumă
Pentru

14

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
europene și
sporirea
interesului față
de
acestea

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

orientativă de 1,6 milioane EUR.
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
rețelele europene de festivaluri, este
Pentru

Acțiunea

2 Sprijin

disponibilă o sumă orientativă de 500 000
EUR.

17.

Corpul
european de
solidaritate
– Cerere de
propuneri
2020

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.
Corpul european Proiecte de voluntariat
Orice organism public sau
de solidaritate
privat poate solicita finanțare
Parteneriate de voluntariat (acorduri
urmărește să
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018- Informații suplimentare:
ofere tinerilor,
2020)
cu sprijinul
organizațiilor
https://www.eurodesk.ro
Echipe de voluntari în domenii cu
participante,
/stire/vrs/IDstire/678?fb
oportunități ușor prioritate ridicată
clid=IwAR0PxTHhEPw82g
accesibile
A4U4JUQLVhMZY4CvyMA
pentru
7uHU7hI_-

30 aprilie
2020 -1
octombrie
2020

15

Nr
crt

18.

Program de
finanțare

ROCULTURA
Apelul
pentru
inițiative
bilaterale –
runda
1/2020
(MECANISM
UL
FINANCIAR

Obiectivele
programului
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
sprijinirea
mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor
tineri.
Scopul inițiativei
bilaterale este
de a dezvolta
parteneriate
între entitățile
din România și
cele din Statele
Donatoare cu
scopul elaborării
unor proiecte
viitoare

Activități/cheltuieli eligibile
Stagii și locuri de muncă

Solicitanți eligibili

Termen
limită

ZJJYRtpciuSkixe4g

Proiecte de solidaritate
Eticheta de calitate

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

• Activități realizate în vederea dezvoltării
de parteneriate între entitățile din
România și cele din Statele Donatoare,
prin intermediul întâlnirilor de lucru,
schimbului de cunoștințe/experiență, în
scopul elaborării unor proiecte viitoare
referitoare la îmbunătățirea accesului la
cultură ce pot fi depuse spre finanțare în
cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea
antreprenoriatului cultural și dezvoltarea
audienței și a publicului și Sprijinirea

Entități publice sau private,
comerciale sau necomerciale
sau organizații
nonguvernamentale înființate
ca persoane juridice în unul
dintre Statele Donatoare sau
România

30 aprilie
2020

Contributia solicitantului : 0%
Valoare grant:
Sumele forfetare se acordă
16

Nr
crt

19.

Program de
finanțare
AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

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

Obiectivele
programului
referitoare la
îmbunătățirea
accesului la
cultură ce pot fi
depuse spre
finanțare în
cadrul apelurilor
de proiecte
“Consolidarea
antreprenoriatul
ui cultural și
dezvoltarea
audienței și a
publicului” și
“Sprijinirea
inițiativelor
culturale despre
minoritatea
romă aferente
Programului”

Îmbunătățirea
calității învățării
la
locul de muncă

Activități/cheltuieli eligibile
inițiativelor culturale despre minoritatea
romă aferente Programului;
• Activități pentru identificarea de
parteneri în scopul dezvoltării în
parteneriat de proiecte referitoare la
îmbunătățirea accesului la cultură ce pot
fi depuse spre finanțare în cadrul
apelurilor de proiecte Consolidarea
antreprenoriatului cultural și dezvoltarea
audienței și a publicului și Sprijinirea
inițiativelor culturale despre minoritatea
romă prin participarea la conferințe,
seminarii, ateliere de lucru ce vizează
patrimoniul cultural.
Activitățile pot fi implementate doar în
România, Norvegia, Islanda și
Liechtenstein.

• 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)

Solicitanți eligibili

Termen
limită

pentru maxim 2 persoane/
solicitant. Suma acordată o
singură dată pentru fiecare
persoană este de: maxim
1.260 euro pentru deplasări
din România în Norvegia;
maxim 1.635 euro pentru
deplasări din România în
Islanda; maxim 1.025 euro
pentru deplasări din România
în Liechtenstein; maxim 1.280
euro pentru deplasări din
Norvegia, Islanda,
Liechtenstein în România.
Informatii suplimentare:
https://www.rocultura.ro/apeluri/initiativebilaterale/apel-bilaterale-12020
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

4 mai 2020

17

Nr
crt

20.

Program de
finanțare
AL
SPAȚIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN)

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

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

național, regional sau
Informatii suplimentare:
județean în domeniul ÎPT.
https://www.eeagrants.ro/programe/educ
atie/apeluri-educatie

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

Valoarea finanțării:
Grantul minim alocat pentru un proiect
este de 24.000 euro,
iar cel maxim este de 35.000 euro.
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.

5 mai 2020

Informații suplimentare:
https://www.eeagrants.ro/pro
grame/educatie/apelurieducat
ie

18
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21.

Program de
finanțare
Proiecte în
domeniul
învăţământu
lui
preuniversit
ar
(MECANISM
UL
FINANCIAR
AL
SPAȚIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN)

Obiectivele
programului
Îmbunătăţirea
abilităţilor şi
competenţelor
experţilor
educaţionali
(inspectorilor
şcolari,
formatorilor
de profesori,
consilierilor)
care
susţin creşterea
calităţii educaţiei
în
şcoală

Activități/cheltuieli eligibile
În învăţământul preuniversitar, proiectele
constau în activităţi de învăţare
(mobilităţi)
pentru experţii educaţionali care lucrează
în
instituţii de învăţământ, responsabile de
susţinerea creşterii calităţii educaţiei în
şcoli.
Activităţile de învăţare focalizate asupra
democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru
drepturile omului şi incluziunii sociale vor
primi
puncte bonus în cadrul procesului de
evaluare
Valoarea finanțării:
Minim 1.500 euro
Maxim 27.000 Euro
Contributie proprie - 0 %

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

Proiecte de voluntariat
• Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 20182020)
• Echipe de voluntari în domenii cu
prioritate
ridicată
• Stagii și locuri de muncă
• Proiecte de solidaritate
• Eticheta de calitate
Nivelul granturilor atribuite variază în

Solicitanți eligibili
Inspectoratele Şcolare
Judeţene (ISJ),
Casele Corpului Didactic
(CCD) şi
Centrele Judeţene de
Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CJRAE) din
Romania.
Acestea vor aplica pentru
experţii lor educaţionali:
inspectorii şcolari, formatorii
de profesori şi consilierii.

Termen
limită
5 mai 2020

Informatii suplimentare:
https://www.e eagrants.ro/pr
ograme/educ atie/runda-3- a
apeluluieducatiescolara--2019-este deschisa
Orice organism public sau
privat poate solicita
finanțare

7 mai 2020

Contributie solicitant -0%
Informatii suplimentare:
https://www.eurodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82
gA4U4JUQ
LVhMZY4CvyMA7uHU7hI_19

Nr
crt

23.

Program de
finanțare

Conectarea
culturii
cu arta
conținutului
audiovizual
prin
digitalizare
(PROGRAMUL
EUROPA

Obiectivele
programului
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
sprijinirea
mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor
tineri.
Sprijinirea
proiectelor pilot
care explorează
potențialul
colaborării
dintre
diferite sectoare
culturale și
creative și care
implică utilizarea
tehnologiilor

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

funcție de anumiți
factori, cum ar fi tipul proiectului și
numărul partenerilor
implicați

ZJJYRtpciuSki
xe4g

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

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,

Termen
limită

14 mai 2020

20

Nr
crt

Program de
finanțare
CREATIVĂ)

Obiectivele
programului
inovative

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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.

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;

Valoare finanțare :
Minim 300000 euro. Contributia
beneficiarului - minim 40%

24.

Ajutor de
minimis
pentru
aplicarea
programului

Stimularea
producției
autohtone de
tomate

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei
solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele criterii cumulative:
• să dețină o suprafață cultivată cu
tomate în spaţii protejate de minimum

Termen
limită

Informații suplimentare:
https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/s
creen/opportunities/topicdetails/crea-innovlab2020;freeTextSearchKeyword
=;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)
Producătorii agricoli persoane 15 mai 2020
fizice care deţin atestat de
producător Producătorilor
agricoli persoane fizice
autorizate, întreprinderi
21
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25.

Program de
finanțare
de susținere
a produsului
tomate în
spații
protejate

Dezvoltarea
întreprinderi
lor
(MECANISM
UL
FINANCIAR
NORVEGIAN
)

Obiectivele
programului

Creșterea
competitivității
întreprinderilor
din România în
cadrul
domeniilor de
interes: Inovația
industriei verzi,
Creștere
Albastră și
Tehnologia
Informației și
Comunicațiilor

Activități/cheltuieli eligibile
1.000 mp;
• să obțină o producție de minimum 3 kg
tomate/mp;
• să fie înregistrați în evidenţele
Registrului agricol deschis la primăriile în
a căror rază administrativ-teritorială se
află suprafețele cultivate cu tomate în
spațiile protejate în anul de cerere;
• să dețină Registrul de evidență a
tratamentelor cu produse de protecție a
plantelor completat începând cu data
înființării culturii;
• să facă dovada producției realizate prin
documente justificative privind
comercializarea producției.
Programul va finanța proiecte propuse de
întreprinderile din România într-unul din
cele trei domenii de interes:
Inovația în industria verde
• Dezvoltarea, implementarea și investiția
în tehnologii inovatoare prietenoase cu
mediul
• Dezvoltarea de produse și servicii
„verzi”
• Dezvoltarea și implementarea
„proceselor de producție verzi” Dezvoltare
„albastră” - Blue Growth
• Dezvoltarea și investițiile în suprastructuri maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de
transportul maritime
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de
coastră sau maritime

Solicitanți eligibili

Termen
limită

individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit
OUG nr. 44/2008
Producătorilor agricoli
persoane juridice
Informatii suplimentare:
https://www.madr.ro/comuni
care/5924-programuldesprijinpentrutomatecontinuasi-in-2020.html

Intreprinderi mici şi mijlocii și
întreprinderi mari, care au o
vechime de cel puţin 3 ani
(cel puţin un an în cazul
sectorului TIC)

28 mai 2020

Parteneri eligibili: orice
entitate privată sau publică,
comercială sau necomercială,
înregistrată ca persoană
juridică în Norvegia sau în
România
Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorge
.no/en/start-page/eeanorwaygrants/Programmes/business22
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26.

Program de
finanțare

Participare
civică
în zone
insuficient
deservite –
granturi mici
Granturi
norvegiene

Obiectivele
programului

Stimularea
implicării civică
în
zone și pentru
grupuri țintă
insuficient
deservite

Activități/cheltuieli eligibile
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii
„albastre”
• Dezvoltarea și investițiile în resurse
aferente exploatării miniere a fundului
mării
• Dezvoltarea de soluții de energie
albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în
pescuit și acvacultură
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate
de gestionare a gunoiului și deșeurilor
maritime
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare
pentru rezervele de apă, inclusiv
desalinizare Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor ITC
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor care integrează tehnologii ITC
• 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

Solicitanți eligibili

Termen
limită

development/romania/smesgrowth-2nd-call/

Organizaţii
neguvernamentale şi
nonprofit
(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

11
noiembrie
2020
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27.

Program de
finanțare

Kaufland
România
START ONG
2020

Obiectivele
programului

Încurajarea
organizațiilor
nonguvernamen
tale, grupurilor
informale/de

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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

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, massmedia,
sectorul privat)
Informatii suplimentare:
https://activecitizensfund.ro/a
pel-1/

Valoarea finantarii:
Între 5.000 și
50.000 euro
Contributia beneficiarului: Minim 10%
Programul susține proiecte care au un
impact pozitiv în:
 Educație
 Sănătate

Termen
limită

ONG-urile și fundațiile, fără
31
scop lucrativ, înființate legal și decembrie
cu sediul în România, cu
2020
venituri totale de maxim
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crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
inițiativă și
instituțiilor să
dezvolte și să
implementeze
proiecte de
responsabilitate
social care să
ducă la
dezvoltarea
comunităților
din care acestea
fac parte

Activități/cheltuieli eligibile
 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.
Contributia beneficiarului: 0%
Informații suplimentare:
https://startong.ro/storage/2020/StartON
G-Regulament.pdf

28.

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

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

Solicitanți eligibili

Termen
limită

50.000 euro în anul 2019;
ONG-urile și fundațiile, fără
scop lucrativ, înființate legal și
cu sediul în România
constituite în anul 2020;
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.
Persoanele juridice de drept
31
privat, inclusiv
decembrie
organizații neguvernamentale,
2020
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/primareuniune25

Nr
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Program de
finanțare

Obiectivele
programului
aceste grădinițe
prin stabilirea
unor
tarife
suportabile.
În cadrul
prezentei
scheme de
ajutor
de minimis se
vor
acorda ajutoare
unui număr de
1.000 de
beneficiari.

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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
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.

acomisieipentruprogramulgro
wthinvestim-incopiiinvestiminviitor

Termen
limită

Valoare finanțare:
Maxim 500.000 de euro
Contribuția proprie a
beneficiarului
trebuie să acopere diferența
necesară finalizării și
funcționării
corespunzătoare a proiectului
de investiții.

Întocmit
p.Șef Serviciu
Gabriela Ștefănescu

Expert superior
Flaviu Urâte
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