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Administrația Fondului Cultural Național
APELUL DE PROIECTE CULTURALE 2021-2023

Descriere program
Obiectiv
Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru programe culturale, cu o
durată minimă de 18 luni, ce se vor derula pe perioada cuprinsă între iulie
2021 şi 15 iunie 2023.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate,
societăți comerciale care derulează activități culturale.
Activitati eligibile
Sunt vizate următoarele priorităţi strategice
Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în
coproducţie;
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de
prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
Dezvoltarea și diversificarea publicului;
Informatii suplimentare
Suma care poate fi solicitată pentru un program trebuie să fie de minimum
150.000 lei - maximum 200.000 lei.
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

Finanțator
Fondul
Cultural Naţional

Buget apel
2.000.000 Lei
Finanțare primită (%)

Max. 75%

Termen limită
30.04.2021
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Administrația Fondului Cultural Național
APELUL DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA II / 2021

Descriere program
Obiectiv
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate,
societăți comerciale care derulează activități culturale.
Activitati eligibile
Proiectele culturale pot fi încadrate în 11 arii tematice: ARTE VIZUALE,
TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII,
EDUCAȚIE
PRIN
CULTURĂ,
INTERVENȚIE
CULTURALĂ,
PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL
IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PROIECTE CU
CARACTER REPETITIV.
Acestora li se adaugă programele multianuale, definite separat.
Informatii suplimentare
Vor fi acordate finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate
în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi
15.11.2021.
Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o cofinanţare de minimum 10% din bugetul proiectului. Perioada de înscriere
a proiectelor culturale pe platforma online a demarat pe 01.03 și se
finalizează pe 30.04.2021.
Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural
Naţional proiectele care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care
aplică scheme de minimis.
Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator
cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale
pe sesiune.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în
funcţie de aria tematică, după cum urmează:
- 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans),
Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
- 70.000 lei - Educație prin cultură, Intervenție culturală, Patrimoniu
Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.
- 60.000 lei - Promovarea culturii scrise.
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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Finanțator
Fondul
Cultural Naţional

Buget apel
13.000.000 Lei
Finanțare primită (%)

Max. 90%

Termen limită
30.04.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturile SEE

Descriere program
Obiectiv
Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a
aprovizionării.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.
Activitati eligibile
• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă,
inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc. - poate fi acceptat un cost maxim de
5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente – se poate accepta un cost
maxim de 5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• managementul proiectului și personal tehnic;
• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la
modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile,
furnizate în cadrul proiectului;
• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a
incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
• costurile auditului.
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romaniaenergy/electrification/6-1-electrification/

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)
100% pentru entităţile publice
sau ONG-uri
Max 90% pentru operatorii
economci

Termen limită
30.06.2021
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Drepturile omului – implementare la nivel național

Descriere program
Obiectiv
îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor
Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de
alte organisme ale Consiliului Europei.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
entităţi publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului
și organizații neguvernamentale active și cu experiență dovedită în
domeniul drepturilor omului
Activitati eligibile
Dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/
planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme
de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate
de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme
transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și
rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de
campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de
asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea
unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în
vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale
semnate și ratificate de România.
Valoare grant:
Între 500.000 Euro – 2.500.000 Euro
Informatii suplimentare
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-drepturile-omului/

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
8.868.529 Euro
Finanțare primită (%)
100%

Termen limită
22.04.2021
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2020
PROIECTE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Descriere program
Obiectiv
proiecte de mobilitate în învăţământul preuniversitar
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.
In cazul in care mobilitatea fizică nu va fi posibilă până la sfârșitul
proiectului din cauza pandemiei Covid -19, pot fi derulate activități
virtuale.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti 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.
Activitati eligibile
• Mobilitate;
• Elaborarea de noi programe opționale, metode de predare specifice și
materiale didactice/ de consiliere privind incluziunea și multiculturalitatea,
educație în domeniul drepturilor omului, participare activă și cetățenie,
abordarea didactică centrată pe elevi etc. pentru a pregăti și implementa
mai bine educația și formarea cadrelor didactice;
• Testarea și/sau implementarea practicilor sau orientărilor inovatoare în
domeniul furnizării de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor
omului, cetățeniei și incluziunii sociale în școli;
• Participarea la întâlniri de învățare de la egal la egal și de reflecție cu
beneficiarii din alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți calitatea
rezultatelor care urmează să fie transferate în sistemul educațional;
• Activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor,
abilităților și atitudini dobândite prin mobilitatea învățării (dacă este
posibil).
Valoare grant:
Între 1.500 euro și 27.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.eea4edu.ro/wpcontent/uploads/2020/12/Call_SE_RO_2020.pdf
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
140.804,81 EUR
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
04.06.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC (VET)

Descriere program
Obiectiv
Îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale elevilor.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Aplicanţi eligibili: şcolile VET româneşti (aplicantul câştigător va fi coordonatorul
proiectului)
Parteneri eligibili de proiect:
Agenţii economici români care au parteneriate încheiate cu şcoli VET pentru
practica elevilor Instituţii gazdă eligibile pentru vizite de studiu: entităţi juridice
stabilite în statele donatoare (SD)
Ca regulă generală, instituţiile VET (cu profil VET similar cu cel al aplicantului)
din statele donatoare (SD) sau instituţii VET din Elveţia, care au un acord specific
de cooperare cu Liechtenstein.
Activitati eligibile
Activităţi locale posibile:
• Activităţi care consolidează cooperarea şi crearea de reţele între instituţiile
partenere româneşti şi instituţiile gazdă din SD;
• Testarea şi/sau implementarea de practici inovatoare în sfera stagiilor de
practică ale elevilor;
• Elaborarea, testarea şi utilizarea de noi documente şi instrumente pentru
îmbunătăţirea stagiilor de practică ale elevilor (memorandumuri de înţelegere,
acorduri de formare, instrumente de monitorizare şi ghiduri pentru tutorii de
practică, curriculumuri aduse la zi etc.);
• Activităţi care facilitează recunoaşterea şi validarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor elevilor obţinute în cadrul stagiilor de practică;
• Furnizarea de stimulente şi formare pentru tutorii de practică din cadrul
agenţilor economici;
• Activităţi pentru sprijinirea elevilor cu dizabilităţi/nevoi speciale în completarea
ciclurilor de învăţare şi facilitarea tranziţiei lor în câmpul muncii;
• Activităţi pentru creşterea conştientizării personalului asupra echităţii,
diversităţii şi incluziunii;
• Activităţi de diseminare şi transfer al rezultatelor.
Mobilitatea (obligatorie):
• Vizite de studiu în SD, realizate de echipe alcătuite din personal al şcolilor VET
şi al agenţilor economici.
În timpul vizitelor de studiu pot fi organizate următoarele activităţi: vizitarea
instituţiei gazdă, vizitarea companiilor care organizează stagii de
practică pentru elevi, discuţii cu omologi, prezentarea şi schimbul de experienţe,
dezbateri, job shadowing, analize de documente.
Valoare grant:
Între 24.000 euro și 35.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-tehnic/
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
140.804,81 EUR
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
04.06.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2020
PROIECTE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ŞCOALĂ
(RCIS)

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

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONGuri) sau instituţiile
publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, în
numele unui consorţiu.
Candidatul câştigător va deveni Promotorul de Proiect (coordonator al
consorţiului).
Parteneri eligibili în consorţiu: Minimum 5 şi maximum 6 şcoli româneşti
cu minimum 20% copii romi înscrişi.
Activitati eligibile
1) formarea profesorilor care lucrează cu copii romi în domenii referitoare
la:
• Abordări de predare centrate pe elev;
• Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural;
• Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;
• Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare etc.;
2) elaborarea de noi curricule şi/sau materiale didactice referitoare la un
mediu incluziv şi multicultural (care pot fi produse intelectuale);
3) activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună:
activităţi de învăţare / conştientizare referitoare la anti-discriminare,
incluziune socială şi toleranţă, drepturile omului/copilului;
4) activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună:
activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin
dezvoltarea unor abilităţi/atitudini sociale.
Valoare grant:
Între 60.000 euro și 200.000 euro

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
376 324,99 euro
Finanțare primită (%)

90% - 100%

Informatii suplimentare
http://www.eea4edu.ro/apel_roma2019/
http://www.eea4edu.ro/wpcontent/uploads/2020/12/CALL_RCIS_2020_RO.pdf

pag. 11

Catalogul surselor de finanțare – 25/2021
www.adrnordest.ro/finantare

Termen limită
04.06.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă –
Energie hidroelectrică

Descriere program
Obiectiv
Creșterea capacității instalate hidroenergetice și creșterea numărului de
instalații pentru producerea energiei hidroelectrice

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
entități private
entități publice
entități comerciale
entități necomerciale
ONG
Activitati eligibile
• renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici
sau mari, pentru a crește puterea capacității de generare și
eficienței producției;
Notă: proiecte care vizează renovarea sau reînnoirea instalațiilor
hidroenergetice pentru a satisface energia electrică sisteme de
echilibrare a nevoilor în sprijinul generării de energie electrică
regenerabilă variabilă (VRE-solar și energie eoliană) va primi scoruri mai
mari în evaluare.
• construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP)
(<10 MW capacitate instalată);
• activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect;
• instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea
echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca
parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în
investiție proiect).
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-forproposals-hydropower/
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/387/granturile-see-sinorvegiene-capacitate-sporita-de-a-furniza-energie-regenerabilaenergie-hidroenergetica
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
7.200.000 Euro
Finanțare primită (%)

10% - 90%

Termen limită
31.05.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – RO MEDIU
Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în
depozite municipale temporare

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO - Mediu îl reprezintă îmbunătăţirea stării
mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale
poluării şi ale altor activităţi ale omului.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Autorități locale sau regionale (municipale/ județene)
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• Servicii de consultanță;
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu
scopul consultării factorilor de decizie pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor
temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect;
• Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile
create de depozitele temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor
temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea
măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri
municipale;
• Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării
rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și
implementarea acestora.
Valoare grant:
Între 1.300.000 euro și 2.500.000 euro
Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducerea-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipaletemporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-riskmanagement-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipallandfills/4049
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
30 iunie 2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea
Audienței și a Publicului Sesiunea 2

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării
economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și
managementul patrimoniului cultural.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• organizație neguvernamentală
• societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică,
etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale
a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale1;
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea
publicului;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele
culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
• inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul
sectoarelor culturale și creative;
• inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și
abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și
creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing,
etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe
piață;
• inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu
privire la diversitatea culturală;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor
culturale despre minoritatea romă

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul schemei de ajutor de minimis este sprijinirea initiativelor
culturale despre minoritatea roma.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• Institutie publica a carei activitate principala consta in promovarea
culturii rome si/sau a incluziunii persoanelor de etnie roma;
• Organizatie neguvernamentala;
• Societate comercială SAU Societate cooperativă
• Institutie de educatie si/sau de cercetare de drept public sau de
drept privat.
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană incluzand elemente din cultura roma
(artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local,
regional, național si/sau internațional;
• producții artistice rezultate pe baza cercetarii culturale a romilor;
• organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor si a
populatiei majoritare, cu scopul de a promova intelegerea reciproca,
contribuind astfel la combaterea prejudecatilor de ambelor parti;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative dedicate cresterii incluziunii;
• inițiative de sensibilizare a publicului si promovarea receptarii culturii
rome;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la imbunatatirea situatiei
persoanelor de etnie roma;
• activitati de formare/ dezvoltare profesionala a persoanelor de etnie
roma, in sectoarele culturale si creative, prin activitati de instruire nonformala, observare directa la locul de munca, vizite de studiu etc.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/consultare-publica-schema-de-ajutor-deminimis
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Descriere program
Obiectiv
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea
patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi
modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a
unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• Instituție publică
• Unitate administrativ teritoriala
• Organizație neguvernamentală
• Societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu
statut de monument istoric (individualizate în Lista monumentelor
Istorice actualizată și aprobată prin Ordinul ministrului culturii și
identității naționale), în care funcționează sau vor funcționa după
finalizarea restaurării: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii
artistice şi culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de
concerte, alte organizaţii de spectacole, instituţii de patrimoniu
filmografic şi alte infrastructuri, organizaţii şi instituţii artistice şi
culturale similare;
• revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin
implementarea planului de valorificare a monumentului istoric
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job
shadowing, etc. destinate dezvoltării profesionale a membrilor
echipei de proiect, precum și instruire vocațională.
Enumerarea tipurilor de activităţi de mai sus este exemplificativă. Alte
activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul
justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în
condiţii optime, respectând obiectivele și rezultatele Programului ROCULTURA.
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni și 48 de luni.
Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
19.501.176 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Schema de granturi mici – Electrificare finanțată prin Granturile
SEE

Descriere program
Obiectiv
Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a
aprovizionării.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.
Activitati eligibile
• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă,
inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc. - poate fi acceptat un cost maxim de
5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente – se poate accepta un cost
maxim de 5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• managementul proiectului și personal tehnic;
• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la
modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile,
furnizate în cadrul proiectului;
• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a
incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
• costurile auditului.
Valoare grant:
Între 30.000 euro și 200.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romaniaenergy/electrification/6-1-electrification/

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)
100%
pentru
entităţile
publice sau ONG-uri
Max 90% pentru operatorii
economci

Termen limită
30.06.2021

pag. 17

Catalogul surselor de finanțare – 25/2021
www.adrnordest.ro/finantare

Măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru
extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze
medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul
riscului de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2

Descriere program
Obiectiv
Extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze
medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul
riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2
Categorii solicitanti eligibili
a) Spitale județene de urgență / Spitale de urgență / Institute
medicale/ Spitale de boli infecțioase;
b) Primăria Municipiului București/autorități ale administrației publice
locale cu competență în domeniul asistenței de sănătate publică și
alte Autorități publice locale pentru spitale județene de urgență /
Spitale de urgență / Institute medicale/ Spitale de boli infecțioase pe
care le au în gestionare/administrare;
c) parteneriatele dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b).
Activitati eligibile
Extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze
medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul
riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2
Valoare grant: variabila
Informatii suplimentare
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-aguvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-dinfonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizareainfrastructurii-de-gaze-medicale-din/

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
Administraţia Fondului
pentru Mediu

Buget
50 mil. Euro
Finanțare primită (%)

-

Termen limită
Apel nelansat
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de
redresare şi rezilienţă

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19,
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea
forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea
creşterii durabile.

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

Activitati eligibile
Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin
ordonator principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în următoarele domenii:
a) adaptarea la schimbări climatice;
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare
/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/utilaje/dotări
independente;
e) apă-canalizare;
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor
urbane;
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei de
subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
h) constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică
- inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situaţii cu impact mare şi probabilitate
scăzută generate de manifestarea riscurilor;
i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation,
a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale.

Valoare grant: În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii
publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia
Informatii suplimentare
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Finanțator
Comisia Europeană

Buget
29.2 mld. eur
Finanțare primită (%)

variabil

Termen limită
Nelansat

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 3 septembrie 2020 pentru
aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în
domeniul managementului energiei durabile"

Descriere program
Obiectiv
Contribuția la susținerea managementului energiei durabile la nivelul
localităților sărace/subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea
infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare
cu privire la eficiența energetică și
energia regenerabilă.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Unitățile administrativ teritoriale din regiuni sărace/ subdezvoltate ale
României

Activitati eligibile
Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului trebuie să
se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice:
• reabilitarea termică a clădirilor publice,
• termoficare,
• furnizarea de energie,
• inclusiv regenerabilă,
• iluminat public,
• transport public,
• planificare urbană.

Valoare grant: variabila
Informatii suplimentare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831

Finanțator
Guvernul Romaniei

Buget
min. 3.750.919,79
CHF
Finanțare primită (%)

max. 85%

Termen limită
31.12.2025
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Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)
OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica
în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Descriere program
Obiectiv
Scopul acestui apel este acela de a consolida capacitatea organizațiilor
non-guvernamentale și partenerilor sociali (în cadrul acestui apel
sintagma se referă la federații și confederații sindicale și la federații și
confederații patronale, conform Legii dialogului social nr. 62/2011) de a
se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
Categorii solicitanti eligibili
Solicitanții eligibili sunt:
•
ONG-uri;
•
Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale,
precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).
Parteneri (asociați) sunt: unități administrativ-teritoriale (județe, municipii)
din regiunile mai puțin dezvoltate,
Alți parteneri implicați în implementarea proiectului:
• ONG-uri;
• Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum
și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
Activitati eligibile
• dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare
independentă a politicilor și strategiilor la nivel local;
◦ dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și
promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și
instituțiile administrației publice;
◦ dezvoltarea/implementarea mecanismelor de consultare a
autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și
instituțiile de învățământ superior acreditate în elaborarea politicilor și
strategiilor la nivel local;
◦ dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare
a dialogului social și civic; dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a
ONG-urilor prin instruiri, activități întreprinse în comun, participări și rețele
tematice locale/regionale/naționale/europene;
◦ sprijinirea de iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de
implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la
procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și
nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile;
Valoare grant:
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte
din mecanismul competitiv.
• valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000,00 lei,
• valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei.
Informatii suplimentare
http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghiduluisolicitantului-pentru-cp-14-2020-mysmis-poca-659-2-1-pentru-regiunilemai-putin-dezvoltate/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
17.000.000 lei

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
Apel nelansat

POCA, OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice
Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul
autorităților și instituțiilor publice locale, pentru regiunile mai puțin
dezvoltate

Descriere program
Obiectiv
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor
publice.
Categorii solicitanti eligibili
Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi municipiile și județele din regiunile mai
puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelului CP1
(POCA/125/2/2), inclusiv unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia
Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD).
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:
alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate,
orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și
municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului,
ONG-uri,
parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și
formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),
instituții de învățământ superior acreditate.
Activitati eligibile
• dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a
riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
• efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și
cercetări științifice privind aspecte legate de corupție;
• elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu
societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea
și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
• elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției,
prevenirea conflictelor de interese;
• creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație
anticorupție;
• creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din
autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi
curricula specifice de formare profesională);
• cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează
personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii
de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).
Valoare grant:
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din
mecanismul competitiv.
• valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei,
• valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 415.000,00 lei.
Informatii suplimentare
http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantuluipentru-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
28.225.000,00 lei

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
Apel nelansat

Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității; Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Categorii solicitanti eligibili
Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare profesională;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi Industrie.
Activitati eligibile
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii
cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune
Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice
acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:
•
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
•
Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu
•
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
•
Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
•
Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
•
Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă
•
Combaterea discriminării și a segregării

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
81.200.277,55 Euro

Finanțare primită (%)

Variabila

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

Termen limită

Informatii suplimentare
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă,
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost selectate de GAL și avizate de CCS
restrâns.

31.12.2021

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-depersoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP3 – OS 3.1 „Reducerea numărului depozitelor neconforme
şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deşeurilor în România”.”

Descriere program
Obiectiv
Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire
pentru reciclare a deşeurilor în România.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene;
Ministerul Mediului;
Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în
parteneriat cu Ministerul Mediului;
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/ Administrația Fondului pentru Mediu;
Administrația Fondului pentru Mediu.
Activitati eligibile
A. Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor
de management integrat al deşeurilor;
B. Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea
implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul
managementului deșeurilor;
C. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti;
D. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale
periculoase și nepericuloase;
E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și
post 2020 (după caz);
F. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale
(neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean).
Informatii suplimentare
Apelul este pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate. Solicitările se
pot depune începând cu data de 03.09.2020, având termen limită pentru
depunerea proiectelor 01.07.2022.

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul
Romaniei

Buget apel
88,499,223 Euro
Finanțare primită
(%)

Variabila

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-demanagement-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/

Termen limită
01.07.2022
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP4 – OS 4.1 „Elaborarea planurilor de management/ seturilor
de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile
naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar”

Descriere program
Obiectiv
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea
ecosistemelor degradate.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea
managementului ariei protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/ sau protecţia naturii
Institute de cercetare/ universităţi/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
Autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor centrale/ locale
Activitati eligibile
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul
marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor
programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările
ulterioare)
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.
Maximum 5.000.000 euro/ proiect
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborareaplanurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-deactiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul
Romaniei

Buget apel
30.000.000 Euro
Finanțare primită
(%)

Variabila

Termen limită
31.12.2021

pag. 25

Catalogul surselor de finanțare – 25/2021
www.adrnordest.ro/finantare

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”

Descriere program
Obiectiv
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru
Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce
iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.
Categorii solicitanti eligibili
ANANP
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea
managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu:
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii);
Institute de cercetare;
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia naturii;
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea /
subordonarea autorităţilor centrale / locale.
Activitati eligibile
• Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor
şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000;
• Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei
pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea
zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a
corpurilor de apă, etc.);
• Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi
funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii
pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
• Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.
Maximum 10.000.000 euro/ proiect
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservareabiodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul
Romaniei

Buget apel
175.268.000 Euro
Finanțare primită
(%)

Variabila

Termen limită
31.12.2021

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP4 – OS 4.3 Decontaminare a siturilor poluate istoric –
proiecte noi

Descriere program

Obiectiv
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.
Prin proiectele promovate în cadrul acestui obiectiv specific se urmărește
în principal obținerea următorului rezultat: Număr de situri contaminate
poluate istoric reduse.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti 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.
Activitati eligibile
Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate
istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului,
inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe biodecontaminare;
Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, cum ar fi batale explorare și
producție, amplasamente aferente rafinăriilor; activitățile constau în
eliminarea/ reducerea contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/sau
apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii terenului la
starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei
mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de
poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a
zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor
contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a
materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi (a nu se
înțelege construirea de depozite);
Activitiăți de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor,
conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare;
Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea
Impactului asupra Mediului etc);
Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de
servicii, lucrări și furnizare echipamente.
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.
https://www.fonduriue.ro/images/files/programe/POIM/2020/Ghidul_beneficiarului/04.12.20
20/OM_1473_03122020_OS_4.3.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
5,72 mil. Euro
Finanțare primită (%)

Variabila

Termen limită
30 iunie 2022

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP5 – OS 5.1 Managementul riscului la inundații, eroziune
costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a
riscurilor

Descriere program
Obiectiv
Promovarea acțiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri
accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundații și
eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice și pierderii de
vieți omenești, precum și a conformării cu cerințele directivelor din sector
Categorii solicitanti eligibili
Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structurile specializate să
implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI pentru acțiuni de tip A;
Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri
cu specializare în domeniul ecologic, pentru acțiuni de tip A;
Administrația Națională de Meteorologie - pentru acțiunile de tip A
specifice ANM;
Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B;
Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național
a riscurilor identificate pe baza evaluării naţionale – pentru acțiuni de tip
C.
Activitati eligibile
A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații
B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere
C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri
Informatii suplimentare
Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate sau proiecte
care vizează prevenirea riscurilor accentuate de schimbările climatice,
după caz.
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
402,35 mil. Euro
Finanțare primită (%)

100%

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21671/mfe-a-relansat-ghidulpentru-managementul-riscului-la-inundatii-si-eroziune-costiera-si-alteriscuri-poim-2014-2020

Termen limită
30 iunie 2022
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP 7, OS 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele
selectate - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TERMOFICARE
-proiecte noi-

Descriere program
Obiectiv
Promovarea investiţiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare
în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a
agentului termic.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Unități administrativ teritoriale definite conform prevederilor legale în
vigoare, prin autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au
implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3)
precum și din alte localități, în limita resurselor financiare disponibile.
Activitati eligibile
A. Proiecte integrate de termoficare (noi)
Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani,
Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru
continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu
2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale
orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare
evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.
B. Proiectele de termoficare ale altor autorități locale (altele decât
cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse şi
selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele
prioritare, în funcţie de resursele financiare disponibile, în vederea
creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea
costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în
considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor
urbane.
Valoare grant:
Valoarea maximă a finanțării acordată pentru un proiect de investiții nu
depaseste valoarea totala de 20.000.000 Euro.
Informatii suplimentare:
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructuriide-termoficare-proiecte-noi/

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
35.37 mil. Euro
Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
31.12.2021
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19

Descriere program
Obiectiv
vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de
reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2.
Categorii solicitanti eligibili
- Spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul sanitar de
stat. desemnate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie
2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor
în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care
asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARSCoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru
pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu
modificările și completările ulterioare;
-

Alte unități sanitare publice inclusiv unități sanitare cu personalitate
juridică aferente sistemului național de apărare, ordine publică şi
securitate națională, precum și cele aferente sistemului de transport,
pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării/reabilitării,
în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față
provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19.

Activitati eligibile
În cadrul apelului, se pot finanța două tipuri de proiecte care vizează spitalele
publice din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii
medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de
COVID-19:
A. Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu
acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea
gradului de securitate la incendii;
B. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare
și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.
Ambele tipuri de proiecte vor propune investiții pentru structurile care utilizează
fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile
mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul
sanitar de stat.
Un solicitant poate depune, pentru un singur spital, un proiect unic care să
cuprindă tipurile de proiecte A și B, cu respectarea valorii maxime cumulate a
finanțării pentru aceste tipuri.
Valoare grant:
Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte necompetitiv
cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.
Valoarea maximă a finanțării pentru proiectele de tip A este de 100.000 de euro.
Valoarea maximă a finanțării pentru proiectele de tip B este de 1.500.000 de
euro.
Valoarea maximă a finanțării pentru proiecte unice care vizează ambele tipuri A
și B este de 1.600.000 euro.
Informatii suplimentare:
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-ghidul-cresterea-siguranteipacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
50 mil. Euro
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
Nelansat

Programul Operational Regional 2014-2020
Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale, P.I.8.1
Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special
pentru zonele sărace și izolate
Operațiunea B – Centre comunitare integrate

DESCRIERE PROGRAM

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv program/apel – Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul
constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor
comunitare integrate, investitii ce vor contribui la cresterea accesului la
serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale
si educationale, dupa caz, a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile
definite conform OUG nr. 18/2017.
Astfel, se vor dezvolta serviciile de asistenta medicala comunitara in scopul
identificarii problemelor medico-sociale, a imbunatatirii indicatorilor starii de
sanatate, a nivelului de trai al populatiei prin actiuni de preventie si interventie
specializata, precum si prin cresterea accesului la servicii medico-sociale de
calitate si a sporirii gradului de incluziune sociala a persoanelor apartinand
grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al starii de
sanatate.
Acest obiectiv se va realiza atat prin corectarea politicilor in domeniu (masuri
de reglementare), cat si prin finantarea interventiilor in infrastructura si
dotarea retelei de ambulatorii si Centre Comunitare Integrate ce vor furniza
servicii medico-socio-educationale, fiind o solutie flexibila de accesibilizare a
asistentei medicale comunitare, mai ales pentru acele categorii de persoane
sarace din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de
sanatate.
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor
comunitare integrate.
Categorii de beneficiari eligibili:
A. Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonantei de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k) si constituite
potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a
teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Orice alte autoritati/institutii publice care pot contribui la buna
implementare a proiectului definite conform Ordonantei de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litere w) si pp).
Informatii suplimentare:
Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limita de depunere de
6 luni si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor
139 comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa, care constituie
comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare
integrate (Anexa 14 la ghid).
Valoare minima eligibila: 10 000 euro
Valoare maxima eligibila: 100 000 euro
http://inforegionordest.ro/prioritatea-8.1.b
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Finanțator
Uniunea Europeana
si Guvernul
Romaniei

Buget apel
3 689 357 euro RNE

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
30.04.2021, ora 12

Programul Operational Regional 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

DESCRIERE PROGRAM
Obiectiv program/apel
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat
grupului vulnerabil ”copii”, respectiv crearea infrastructurii sociale
necesare ca urmare a închiderii centrelor de plasament în vederea
dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții.
Categorii solicitanti eligibili
Solicitanții de finanțare sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați,
care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia
parteneriate cu:
A.
Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în
subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social.
B.
Entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale,
conform legislaţiei aplicabile în vigoare:
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale
asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate
cu legislaţia în vigoare în România,
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România şi constituite conform statutului sau
codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii
constituite de culte
Actiuni sprijinite:
• construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială,
destinată copiilor
• construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial
pentru copiii
Informatii suplimentare
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea
maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.
Finanțarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face în
ordinea depunerii acestora, doar după parcurgerea etapelor de evaluare,
selecție și contractare din apelul 2 (P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2) și în limita
sumelor ce rămân disponibile.
https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3capel-3
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Finanțator
Uniunea Europeana
si Guvernul
Romaniei

Buget apel
66.976.486,81 euro
Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
01.07.2021, ora 12

Programul Operational Regional 2014-2020
Axa Prioritara 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban
Prioritatea de Investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii
Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

DESCRIERE PROGRAM
Obiectiv program/apel – Dezvoltarea infrastructurii în orașele/municipiile
cu peste 20.000 locuitori în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone
cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială.
Implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează
sărăcie și excluziune socială.
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile
specific identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală
elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea /reabilitare /modernizare
locuinţelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială;
• 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.
Categorii de beneficiari eligibili:
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu – ca membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - 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 activitati recreativeducative, culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie socială de inserție
Informatii suplimentare:
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 /
20.000 euro
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:
a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor
de economie socială de inserție
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de
economie socială de inserție
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor
putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00

http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1
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Finanțator
Uniunea Europeana
si Guvernul
Romaniei

Buget apel
77.48 mil euro

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
31.12.2021

Programul privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
destinație de unități de învățământ
Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a
clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ.
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin scăderea consumului
anual de energie primară.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Unitățile administrativ teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau
municipiu
Activitati eligibile
• Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de
confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de
bază
• Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care
se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice)
Valoare grant: variabila
Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru
mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această
destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform
legii.
Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.
UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori – o singură cerere de finanțare,
până la 1,5 milioane lei finanțare;
UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori – maximum două cereri de
finanțare, astfel că pot obține până la 3 milioane de lei finanțare.

Finanțator
Administrația Fondului
pentru Mediu

Buget
384.000.000 lei
Finanțare primită (%)

max. 90%

Informatii suplimentare
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php

Termen limită
03.05.2021 – 02.07.2021
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Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic

Descriere program
Obiectiv
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Unitățile administrativ teritoriale - municipii, altele decât cele reședință de
județ, localități declarate statiuni turistice și localități aferente zonelor
metropolitane ale municipiilor reședință de județ/Municipiului București.
Activitati eligibile
Prin Program se finanţează stațiile de reîncărcare formate din minimum 2
puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua
publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea
multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 Kw și 1 punct de
reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥22 Kw a
vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană
la puterile declarate.
Valoare grant: variabila
Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum
urmează:
a) municipii altele decât cele reședință de județ – maximum 1.500.000 lei;
b) localități declarate stațiuni turistice de interes național – maximum
1.500.000 lei;
c) localități declarate stațiuni turistice de interes local – maximum 1.000.000
lei;
d) localități din zone metropolitane ale municipiilor reședință de
județ/Municipiului București – maximum 1.000.000
lei.
Suma maximă finanţată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de
190.000 lei
Informatii suplimentare
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-ghiduluide-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efectde-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculelede-trans/

Finanțator
Administraţia Fondului
pentru Mediu

Buget
variabil
Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
Apel nelansat
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Programul național de construcții de interes public sau
social

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

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice
locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce
funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice
în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”
Activitati eligibile
Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv,
finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.
1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din
zone defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de
alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul
construcțiilor”

Finanțator
Guvernul Romaniei

Buget
variabil
Finanțare primită (%)

100%

Valoare grant: variabila
Informatii suplimentare
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile

Termen limită
Depunere continua
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START ONG 2021

Descriere program
Obiectiv
Încurajarea organizațiilor nonguvernamentale, grupurilor informale/de
inițiativă și instituțiilor să dezvolte și să implementeze proiecte de
responsabilitate social care să ducă la dezvoltarea comunităților din care
acestea fac parte

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
ONG-urile și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în
România, cu venituri totale de maxim 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.
Activitati eligibile
Programul susține proiecte care au un impact pozitiv în:
Educație
Sănătate
Mediu
Social
Cultură
Valoare grant:
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.

Finanțator
Kaufland Romania

Buget apel
500.000 Euro
Finanțare primită (%)

Informatii suplimentare
https://startong.ro/buget
https://startong.ro/blog/start/intrebari-frecvente/

100%

Termen limită
31.12.2021
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Surse de finanțare
pentru
ONG
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Active citizens fund
Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile – runda 2
Descriere program
Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este să susțină acțiuni de advocacy la nivel local/
național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să
crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile
vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de
Active Citizens Fund România, „Justiție socială și incluziunea grupurilor
vulnerabile”.
Categorii solicitanti eligibili
Organizațiile neguvernamentale și nonprofit (ONG)
Activitati eligibile
Proiectele eligibile susțin ONG-urile pentru a aborda cauzele excluziunii și
injustiției sociale pentru anumite grupuri vulnerabile și a crește incluziunea
lor. Intervențiile trebuie să inducă schimbări sustenabile, cum ar fi politici/
legi noi/ îmbunătățite, implementarea politicilor/ legilor existente, schimbări
pozitive în atitudinea/ practicile publicului larg etc.
ONG-urile sunt sprijinite să:
desfășoare acțiuni de advocacy pentru justiție socială și incluziunea
grupurilor vulnerabile,
activeze și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile,
aibă o puternică abordare participativă,
aibă o abordare multi-stakeholder,
realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată
pentru creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile,
crească accesul grupurilor vulnerabile la educație, servicii medicale, locuire,
ocupare, servicii sociale etc., dar și să crească calitatea serviciilor,
dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor
grupurilor vulnerabile.
În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte
ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenție sustenabilă și o
abordare integrată.
Valoare grant:
GRANTURI MEDII
Între 50.001 și 75.000 Euro
GRANTURI MARI
Între 75.001 și 150.000 Euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-7-runda-2/
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget
2.400.000 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
20.04.2021

Active citizens fund
Activism civic și advocacy – runda 2

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este creșterea implicării cetățenilor în activități de tip
watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și
conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active
Citizens Fund România, „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și
transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.
Categorii solicitanti eligibili
Organizațiile neguvernamentale și nonprofit (ONG)
Activitati eligibile
GRANTURI MEDII ȘI MARI
Sunt sprijinite măsurile de stimulare a implicării cetățenilor
watchdog, monitorizare și advocacy desfășurate de ONG-uri.

în activități de tip

Sunt, de asemenea, sprijinite proiecte care permit cetățenilor să devină mai activi și
mai responsabili în influențarea politicilor, în susținerea principiilor statului de drept,
în a acționa și raporta încălcarea drepturilor civice, în a identifica și raporta corupția,
în a identifica și a semnala știrile false, în a respecta libertatea de exprimare sau în
a aborda schimbările climatice.
Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în același sau în
domenii de activitate complementare, active la nivel local, precum și cu alți
stakeholderi.
Protecția mediului și schimbările climatice vor fi sprijinite doar ca parte a măsurilor
de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie activă.
GRANTURI STRATEGICE
Rețelele/ Coalițiile/ Platformele sunt sprijinite în implementarea strategiilor pe
termen lung în domeniile relevante de activitate.

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget
2.100.000 Euro pentru Granturi
Medii și Mari
900.000 Euro pentru Granturi
Strategice

Finanțare primită (%)

100%

Proiectele susținute trebuie să includă obligatoriu rezultate în următoarele două
direcții:
Schimbări sistemice/ menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate
– continuarea acțiunilor de tip advocacy/ monitorizare la nivel regional sau național,
implicarea în elaborarea politicilor publice, în monitorizarea instituțiilor publice, în
dezvoltarea dialogului și a relațiilor permanente cu autorități și alți stakeholderi
și
Dezvoltarea capacității – consolidarea eficienței organizaționale (capacității interne)
pentru a servi mai bine interesele beneficiarilor/membrilor, susținătorilor și publicului
larg.
Valoare grant:
GRANTURI MEDII: Între 50.001 și 75.000 Euro
GRANTURI MARI: Între 75.001 și 150.000 Euro
GRANTURI STRATEGICE: Între 75.001 și 150.000 Euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-3-runda-2/
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Termen limită
20.04.2021

Active citizens fund
Educație și implicare civică – runda 2

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este creșterea nivelului educației civice și de
drepturile omului și a implicării cetățenilor.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura
democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii
sprijinite de Active Citizens Fund România, „Democrație, cetățenie activă,
bună guvernare și transparență” și „Mediu și schimbări climatice”.
Categorii solicitanti eligibili
Organizațiile neguvernamentale și nonprofit (ONG)
Activitati eligibile
Proiectele eligibile conțin abordări integrate de creștere a nivelului educației
cetățenilor cu privire la drepturile civice și drepturile omului pentru a îi sprijini
în exercitarea acestora. De asemenea, vor fi abordate împreună, în cadrul
programelor educaționale, drepturile civice și drepturile omului pentru a
maximiza înțelegerea și aplicabilitatea cunoștințelor dobândite.
Inițiativele de media literacy sunt puternic încurajate, mai ales dacă sprijină
tinerii cetățeni pentru a dezvolta gândirea critică și pentru a fi
producători/consumatori responsabili de știri.
Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în același
domeniu sau în domenii de activitate complementare, precum și cu alți
stakeholderi.
Utilizarea de metode inovatoare care pot favoriza implicarea și mobilizarea
comunităților este, de asemenea, încurajată.

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget
829.200 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Valoare grant:
GRANTURI MEDII: Între 50.001 și 75.000 Euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-2-runda-2/

Termen limită
20.04.2021
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Active citizens fund
Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament
egal – runda 2
Descriere program
Obiectiv
Consolidarea rolului ONG-urilor în advocacy și monitorizare (watchdog)
privind drepturile omului și tratament egal, egalitatea de gen și combaterea
violenței bazate pe gen;
Creșterea nivelului de conştientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor,
precum și a capacității acestora de a identifica, raporta și reacționa față de
discriminare, discurs instigator la ură în spațiul public, încălcări ale
drepturilor omului, practici instituționale nocive, precum și față de lipsuri la
nivelul legislației sau aplicării acesteia.
Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile
societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în
promovarea tratamentului egal și acoperă două domenii sprijinite de Active
Citizens Fund România, „Drepturile omului și tratament egal prin
combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau
etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau
identitate de gen ”și „Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) ”.
Categorii solicitanti eligibili
Organizațiile neguvernamentale și nonprofit (ONG)
Activitati eligibile
Proiectele eligibile tratează drepturile omului în contextul provocărilor
actuale legate de întărirea democrației, reducerea sărăciei și schimbarea
perspectivei către o abordare bazată pe drepturi în diverse domenii de
activitate.
Sunt, de asemenea, eligibile proiectele care furnizează servicii către
persoanele afectate/la risc de a fi afectate de discriminare și încălcarea
drepturilor omului, inclusiv violență bazată pe gen.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget
1.754.391 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte entități publice/private.
Reprezintă un focus special măsurile de combatere a încălcării drepturilor
omului și a discriminării împotriva populației de etnie romă și intervențiile în
legătură cu egalitatea de gen și cu violența de gen.
Valoare grant:
GRANTURI MEDII
Între 50.001 și 75.000 Euro
GRANTURI MARI
Între 75.001 și 150.000 Euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-5-runda-2/
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Termen limită
20.04.2021

Active citizens fund
Apel #8 - Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Runda 2
Descriere program
Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și
lung a comunităților rurale interetnice și să îmbunătățească situația romilor
în România.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile
vulnerabile au capacitate crescută și acoperă unul dindomeniile sprijinite de
Active Citizens Fund România, „Justiție socială și incluziunea grupurilor
vulnerabile”.
Categorii solicitanti eligibili
Organizațiile neguvernamentale și nonprofit (ONG)
Activitati eligibile
Sunt sprijinite ONG-urile să:
desfășoare acţiuni de advocacy pentru justiție socială și incluziunea
grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor;
activeze și să crească capacitatea membrilor comunității inclusiv a
populației de etnie Romă și a celor dezavantajați din comunitățile interetnice;
aibă o puternică abordare participativă, mobilizarea și implicarea tuturor
grupurilor etnice din comunitate în toate etapele proiectului;
realizeze o bună utlizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată
pentru creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile;
dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor
grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice;
crească accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv al grupului de etnie romă, la
educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă, servicii sociale etc.,
precum și să ridice calitatea acestor servicii.
În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte
ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenție sustenabilă și o
abordare integrată, și parteneriatul cu alți actori în vederea împuternicirii
grupurilor vulnerabile, inclusiv de etnie romă, pentru a descoperi noi
modalități de colaborare și de explorare a oportunităților în beneficiul
grupurilor vulnerabile.
Valoare grant:
GRANTURI MEDII
Între 50.001 și 75.000 Euro
GRANTURI MARI
Între 75.001 și 150.000 Euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-8-runda-2/
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget
1.350.000 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
20.04.2021

Administrația Fondului Cultural Național
APELUL DE PROIECTE CULTURALE 2021-2023

Descriere program
Obiectiv
Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru programe culturale, cu o
durată minimă de 18 luni, ce se vor derula pe perioada cuprinsă între iulie
2021 şi 15 iunie 2023.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate,
societăți comerciale care derulează activități culturale.
Activitati eligibile
Sunt vizate următoarele priorităţi strategice
Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în
coproducţie;
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de
prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
Dezvoltarea și diversificarea publicului;
Informatii suplimentare
Suma care poate fi solicitată pentru un program trebuie să fie de minimum
150.000 lei - maximum 200.000 lei.
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

Finanțator
Fondul
Cultural Naţional

Buget apel
2.000.000 Lei
Finanțare primită (%)

Max. 75%

Termen limită
30.04.2021
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Administrația Fondului Cultural Național
APELUL DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA II / 2021

Descriere program
Obiectiv
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate,
societăți comerciale care derulează activități culturale.
Activitati eligibile
Proiectele culturale pot fi încadrate în 11 arii tematice: ARTE VIZUALE,
TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII,
EDUCAȚIE
PRIN
CULTURĂ,
INTERVENȚIE
CULTURALĂ,
PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL
IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PROIECTE CU
CARACTER REPETITIV.
Acestora li se adaugă programele multianuale, definite separat.
Informatii suplimentare
Vor fi acordate finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate
în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi
15.11.2021.
Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o cofinanţare de minimum 10% din bugetul proiectului. Perioada de înscriere
a proiectelor culturale pe platforma online a demarat pe 01.03 și se
finalizează pe 30.04.2021.
Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural
Naţional proiectele care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care
aplică scheme de minimis.
Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator
cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale
pe sesiune.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în
funcţie de aria tematică, după cum urmează:
- 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans),
Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
- 70.000 lei - Educație prin cultură, Intervenție culturală, Patrimoniu
Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.
- 60.000 lei - Promovarea culturii scrise.
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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Finanțator
Fondul
Cultural Naţional

Buget apel
13.000.000 Lei
Finanțare primită (%)

Max. 90%

Termen limită
30.04.2021

Programele de finanţare ale Secretariatului General al
Guvernului – Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni
Descriere program
Obiectiv
Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și
religioase a românilor de pretutindeni
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea
unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a
acestora
Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea
stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii
României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale
ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
• persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau
privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări
nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul
românilor de pretutindeni.
Activitati eligibile
Reintegrare - facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii
a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea
acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români
din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor
români reveniți în țară din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Educaţie - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să
reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim
acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe
proiect.
Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale,
religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi
întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor
ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program
este 100.000 lei pe proiect.
Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea
României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de
expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Plafonul
maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000
lei pe proiect.
Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în
comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru
proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii
religioase a românilor de pretutindeni. Plafonul maxim acordat pentru proiectele
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Valoare grant:
Maximum 100.000 lei

Informatii suplimentare
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/

pag. 46

Catalogul surselor de finanțare – 25/2021
www.adrnordest.ro/finantare

Finanțator
Guvernul Romaniei

Buget apel
Finanțare primită (%)

max. 95%

Termen limită
Depunere continua

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturile SEE

Descriere program
Obiectiv
Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a
aprovizionării.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.
Activitati eligibile
• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă,
inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc. - poate fi acceptat un cost maxim de
5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente – se poate accepta un cost
maxim de 5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• managementul proiectului și personal tehnic;
• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la
modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile,
furnizate în cadrul proiectului;
• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a
incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
• costurile auditului.
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romaniaenergy/electrification/6-1-electrification/

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)
100% pentru entităţile publice
sau ONG-uri
Max 90% pentru operatorii
economci

Termen limită
30.06.2021
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Drepturile omului – implementare la nivel național

Descriere program
Obiectiv
îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor
Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de
alte organisme ale Consiliului Europei.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
entităţi publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului
și organizații neguvernamentale active și cu experiență dovedită în
domeniul drepturilor omului
Activitati eligibile
Dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/
planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme
de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate
de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme
transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și
rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de
campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de
asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea
unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în
vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale
semnate și ratificate de România.
Valoare grant:
Între 500.000 Euro – 2.500.000 Euro
Informatii suplimentare
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-drepturile-omului/

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
8.868.529 Euro
Finanțare primită (%)
100%

Termen limită
22.04.2021
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

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

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal
în România
Activitati eligibile
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 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).

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021

Buget apel
900.000 Euro
Finanțare primită (%)

max. 100%

Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 50.000 euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Termen limită
30.06.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal –
Granturi tip raspuns rapid

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

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal
în România
Activitati eligibile
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 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).

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021

Buget apel
100.000 Euro
Finanțare primită (%)

max. 100%

Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 15.000 euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Termen limită
27.04.2023

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2020
PROIECTE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ŞCOALĂ
(RCIS)

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

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONGuri) sau instituţiile
publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, în
numele unui consorţiu.
Candidatul câştigător va deveni Promotorul de Proiect (coordonator al
consorţiului).
Parteneri eligibili în consorţiu: Minimum 5 şi maximum 6 şcoli româneşti
cu minimum 20% copii romi înscrişi.
Activitati eligibile
1) formarea profesorilor care lucrează cu copii romi în domenii referitoare
la:
• Abordări de predare centrate pe elev;
• Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural;
• Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;
• Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare etc.;
2) elaborarea de noi curricule şi/sau materiale didactice referitoare la un
mediu incluziv şi multicultural (care pot fi produse intelectuale);
3) activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună:
activităţi de învăţare / conştientizare referitoare la anti-discriminare,
incluziune socială şi toleranţă, drepturile omului/copilului;
4) activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună:
activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin
dezvoltarea unor abilităţi/atitudini sociale.
Valoare grant:
Între 60.000 euro și 200.000 euro

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
376 324,99 euro
Finanțare primită (%)

90% - 100%

Informatii suplimentare
http://www.eea4edu.ro/apel_roma2019/
http://www.eea4edu.ro/wpcontent/uploads/2020/12/CALL_RCIS_2020_RO.pdf
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Termen limită
04.06.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă –
Energie hidroelectrică

Descriere program
Obiectiv
Creșterea capacității instalate hidroenergetice și creșterea numărului de
instalații pentru producerea energiei hidroelectrice

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
entități private
entități publice
entități comerciale
entități necomerciale
ONG
Activitati eligibile
• renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici
sau mari, pentru a crește puterea capacității de generare și
eficienței producției;
Notă: proiecte care vizează renovarea sau reînnoirea instalațiilor
hidroenergetice pentru a satisface energia electrică sisteme de
echilibrare a nevoilor în sprijinul generării de energie electrică
regenerabilă variabilă (VRE-solar și energie eoliană) va primi scoruri mai
mari în evaluare.
• construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP)
(<10 MW capacitate instalată);
• activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect;
• instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea
echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca
parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în
investiție proiect).
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-forproposals-hydropower/
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/387/granturile-see-sinorvegiene-capacitate-sporita-de-a-furniza-energie-regenerabilaenergie-hidroenergetica
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
7.200.000 Euro
Finanțare primită (%)

10% - 90%

Termen limită
31.05.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – RO MEDIU
Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în
depozite municipale temporare

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO - Mediu îl reprezintă îmbunătăţirea stării
mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale
poluării şi ale altor activităţi ale omului.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Autorități locale sau regionale (municipale/ județene)
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• Servicii de consultanță;
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu
scopul consultării factorilor de decizie pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor
temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect;
• Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile
create de depozitele temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor
temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea
măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri
municipale;
• Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării
rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și
implementarea acestora.
Valoare grant:
Între 1.300.000 euro și 2.500.000 euro
Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducerea-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipaletemporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-riskmanagement-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipallandfills/4049
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
30 iunie 2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite
Granturi tip raspuns rapid

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile
din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să
contribuie la incluziunea lor socială.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal
în România
Activitati eligibile
Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire
la drepturile lor și alte aspecte relevante, care ar trebui să contribuie la
îmbunătățirea stării lor de bine
Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima
drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea
unor soluții la problemele cu care se confruntă
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele
de luare a deciziilor
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy
Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților
mijloacelor de trai
Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună
membrii romi și ne-romi ai comunității
Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de
consultare
Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile
lor și acțiuni între egali vulnerabil.
Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și
alți membri ai comunității locale.

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021

Buget apel
1.5 mil. Euro
Finanțare primită (%)

max. 100%

Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 15.000 euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-6/

Termen limită
27.04.2023
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite
Granturi mici

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile
din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să
contribuie la incluziunea lor socială.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal
în România
Activitati eligibile
Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire
la drepturile lor și alte aspecte relevante, care ar trebui să contribuie la
îmbunătățirea stării lor de bine
Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima
drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea
unor soluții la problemele cu care se confruntă
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele
de luare a deciziilor
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy
Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților
mijloacelor de trai
Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună
membrii romi și ne-romi ai comunității
Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de
consultare
Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile
lor și acțiuni între egali vulnerabil.
Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și
alți membri ai comunității locale.

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021

Buget apel
1.5 mil. Euro
Finanțare primită (%)

max. 100%

Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 50.000 euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-6/

Termen limită
30.06.2021
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Participare civică în zone geografice insuficient deservite –
Granturi tip raspuns rapid

Descriere program
Obiectiv
Stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient
deservite.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti 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

Activitati eligibile
Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu
experiență și ONG-uri mai mici cu mai puţină experienţă
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor
(consiliere, asistență juridică etc.)
Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind
protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale,
inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/
studenţii, etc.
Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări
participative privind probleme legate de protecția mediului/ schimbărilor
climatice
Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/
schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.).
Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 50.000 euro

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021

Buget apel
100.000 Euro
Finanțare primită (%)

max. 90%

Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/GhidulSolicitantilor_Apel-1.pdf

Termen limită
27.04.2023
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Participare civică în zone geografice insuficient deservite

Descriere program
Obiectiv
Stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient
deservite.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti 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
În cadrul acestui apel de finanţare sunt încurajate parteneriatele între
ONG-uri mici şi:
➢ alte ONG-uri active în acelaşi domeniu sau în alte domenii de
activitate complementare, precum mediu şi schimbări climatice,
buna guvernare, educație, dezvoltarea comunității etc.
➢ alți stakeholderi (membri ai comunităţii, autorități, instituții
publice, massmedia, sectorul privat).
Activitati eligibile
Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu
experiență și ONG-uri mai mici cu mai puţină experienţă
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor
(consiliere, asistență juridică etc.)
Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind
protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale,
inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/
studenţii, etc.
Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări
participative privind probleme legate de protecția mediului/ schimbărilor
climatice
Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/
schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.).
Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 50.000 euro
Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/GhidulSolicitantilor_Apel-1.pdf
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021

Buget apel
1.4 mil. Euro
Finanțare primită (%)

max. 90%

Termen limită
30.06.2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea
Audienței și a Publicului Sesiunea 2

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării
economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și
managementul patrimoniului cultural.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• organizație neguvernamentală
• societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică,
etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale
a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale1;
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea
publicului;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele
culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
• inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul
sectoarelor culturale și creative;
• inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și
abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și
creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing,
etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe
piață;
• inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu
privire la diversitatea culturală;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor
culturale despre minoritatea romă

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul schemei de ajutor de minimis este sprijinirea initiativelor
culturale despre minoritatea roma.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• Institutie publica a carei activitate principala consta in promovarea
culturii rome si/sau a incluziunii persoanelor de etnie roma;
• Organizatie neguvernamentala;
• Societate comercială SAU Societate cooperativă
• Institutie de educatie si/sau de cercetare de drept public sau de
drept privat.
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană incluzand elemente din cultura roma
(artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local,
regional, național si/sau internațional;
• producții artistice rezultate pe baza cercetarii culturale a romilor;
• organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor si a
populatiei majoritare, cu scopul de a promova intelegerea reciproca,
contribuind astfel la combaterea prejudecatilor de ambelor parti;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative dedicate cresterii incluziunii;
• inițiative de sensibilizare a publicului si promovarea receptarii culturii
rome;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la imbunatatirea situatiei
persoanelor de etnie roma;
• activitati de formare/ dezvoltare profesionala a persoanelor de etnie
roma, in sectoarele culturale si creative, prin activitati de instruire nonformala, observare directa la locul de munca, vizite de studiu etc.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/consultare-publica-schema-de-ajutor-deminimis
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Descriere program
Obiectiv
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea
patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi
modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a
unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• Instituție publică
• Unitate administrativ teritoriala
• Organizație neguvernamentală
• Societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu
statut de monument istoric (individualizate în Lista monumentelor
Istorice actualizată și aprobată prin Ordinul ministrului culturii și
identității naționale), în care funcționează sau vor funcționa după
finalizarea restaurării: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii
artistice şi culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de
concerte, alte organizaţii de spectacole, instituţii de patrimoniu
filmografic şi alte infrastructuri, organizaţii şi instituţii artistice şi
culturale similare;
• revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin
implementarea planului de valorificare a monumentului istoric
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job
shadowing, etc. destinate dezvoltării profesionale a membrilor
echipei de proiect, precum și instruire vocațională.
Enumerarea tipurilor de activităţi de mai sus este exemplificativă. Alte
activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul
justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în
condiţii optime, respectând obiectivele și rezultatele Programului ROCULTURA.
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni și 48 de luni.
Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
19.501.176 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Schema de granturi mici – Electrificare finanțată prin Granturile
SEE

Descriere program
Obiectiv
Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a
aprovizionării.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.
Activitati eligibile
• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă,
inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc. - poate fi acceptat un cost maxim de
5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente – se poate accepta un cost
maxim de 5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• managementul proiectului și personal tehnic;
• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la
modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile,
furnizate în cadrul proiectului;
• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a
incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
• costurile auditului.
Valoare grant:
Între 30.000 euro și 200.000 euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romaniaenergy/electrification/6-1-electrification/

Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)
100% pentru entităţile publice
sau ONG-uri
Max 90% pentru operatorii
economci

Termen limită
30.06.2021
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Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)
OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica
în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Descriere program
Obiectiv
Scopul acestui apel este acela de a consolida capacitatea organizațiilor
non-guvernamentale și partenerilor sociali (în cadrul acestui apel
sintagma se referă la federații și confederații sindicale și la federații și
confederații patronale, conform Legii dialogului social nr. 62/2011) de a
se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
Categorii solicitanti eligibili
Solicitanții eligibili sunt:
•
ONG-uri;
•
Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale,
precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).
Parteneri (asociați) sunt: unități administrativ-teritoriale (județe, municipii)
din regiunile mai puțin dezvoltate,
Alți parteneri implicați în implementarea proiectului:
• ONG-uri;
• Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum
și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
Activitati eligibile
• dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare
independentă a politicilor și strategiilor la nivel local;
◦ dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și
promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și
instituțiile administrației publice;
◦ dezvoltarea/implementarea mecanismelor de consultare a
autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și
instituțiile de învățământ superior acreditate în elaborarea politicilor și
strategiilor la nivel local;
◦ dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare
a dialogului social și civic; dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a
ONG-urilor prin instruiri, activități întreprinse în comun, participări și rețele
tematice locale/regionale/naționale/europene;
◦ sprijinirea de iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de
implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la
procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și
nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile;
Valoare grant:
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte
din mecanismul competitiv.
• valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000,00 lei,
• valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei.
Informatii suplimentare
http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghiduluisolicitantului-pentru-cp-14-2020-mysmis-poca-659-2-1-pentru-regiunilemai-putin-dezvoltate/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
17.000.000 lei

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
Apel nelansat

POCA, OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice
Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul
autorităților și instituțiilor publice locale, pentru regiunile mai puțin
dezvoltate

Descriere program
Obiectiv
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor
publice.
Categorii solicitanti eligibili
Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi municipiile și județele din regiunile mai
puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelului CP1
(POCA/125/2/2), inclusiv unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia
Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD).
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:
alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate,
orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și
municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului,
ONG-uri,
parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și
formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),
instituții de învățământ superior acreditate.
Activitati eligibile
• dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a
riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
• efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și
cercetări științifice privind aspecte legate de corupție;
• elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu
societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea
și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
• elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției,
prevenirea conflictelor de interese;
• creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație
anticorupție;
• creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din
autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi
curricula specifice de formare profesională);
• cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează
personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii
de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).
Valoare grant:
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din
mecanismul competitiv.
• valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei,
• valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 415.000,00 lei.
Informatii suplimentare
http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantuluipentru-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/

pag. 63

Catalogul surselor de finanțare – 25/2021
www.adrnordest.ro/finantare

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
28.225.000,00 lei

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
Apel nelansat

Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității; Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Categorii solicitanti eligibili
Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare profesională;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi Industrie.
Activitati eligibile
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii
cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune
Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice
acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:
•
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
•
Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu
•
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
•
Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
•
Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
•
Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă
•
Combaterea discriminării și a segregării

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
81.200.277,55 Euro

Finanțare primită (%)

Variabila

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

Termen limită

Informatii suplimentare
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă,
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost selectate de GAL și avizate de CCS
restrâns.

31.12.2021

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-depersoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP4 – OS 4.1 „Elaborarea planurilor de management/ seturilor
de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile
naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar”

Descriere program
Obiectiv
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea
ecosistemelor degradate.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea
managementului ariei protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/ sau protecţia naturii
Institute de cercetare/ universităţi/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
Autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor centrale/ locale
Activitati eligibile
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul
marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor
programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările
ulterioare)
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.
Maximum 5.000.000 euro/ proiect
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborareaplanurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-deactiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul
Romaniei

Buget apel
30.000.000 Euro
Finanțare primită
(%)

Variabila

Termen limită
31.12.2021
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”

Descriere program
Obiectiv
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru
Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce
iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.
Categorii solicitanti eligibili
ANANP
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea
managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu:
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii);
Institute de cercetare;
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia naturii;
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea /
subordonarea autorităţilor centrale / locale.
Activitati eligibile
• Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor
şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000;
• Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei
pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea
zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a
corpurilor de apă, etc.);
• Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi
funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii
pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
• Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.
Maximum 10.000.000 euro/ proiect
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservareabiodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul
Romaniei

Buget apel
175.268.000 Euro
Finanțare primită
(%)

Variabila

Termen limită
31.12.2021

Programul Operațional Regional POR 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

DESCRIERE PROGRAM
Obiectiv program/apel
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat
grupului vulnerabil ”copii”, respectiv crearea infrastructurii sociale
necesare ca urmare a închiderii centrelor de plasament în vederea
dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții.
Categorii solicitanti eligibili
Solicitanții de finanțare sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați,
care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia
parteneriate cu:
A.
Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în
subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social.
B.
Entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale,
conform legislaţiei aplicabile în vigoare:
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale
asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate
cu legislaţia în vigoare în România,
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România şi constituite conform statutului sau
codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii
constituite de culte
Actiuni sprijinite:
• construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială,
destinată copiilor
• construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial
pentru copiii
Informatii suplimentare
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea
maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.
Finanțarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face în
ordinea depunerii acestora, doar după parcurgerea etapelor de evaluare,
selecție și contractare din apelul 2 (P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2) și în limita
sumelor ce rămân disponibile.
https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3capel-3
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Finanțator
Uniunea Europeana
si Guvernul
Romaniei

Buget apel
66.976.486,81 euro
Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
01.07.2021, ora 12

Programul Operațional Regional POR 2014-2020
Axa Prioritara 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban
Prioritatea de Investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii
Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

DESCRIERE PROGRAM
Obiectiv program/apel – Dezvoltarea infrastructurii în orașele/municipiile
cu peste 20.000 locuitori în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone
cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială.
Implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează
sărăcie și excluziune socială.
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile
specific identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală
elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea /reabilitare /modernizare
locuinţelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială;
• 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.
Categorii de beneficiari eligibili:
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu – ca membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - 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 activitati recreativeducative, culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie socială de inserție
Informatii suplimentare:
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 /
20.000 euro
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:
a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor
de economie socială de inserție
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de
economie socială de inserție
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor
putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00

http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1
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Finanțator
Uniunea Europeana
si Guvernul
Romaniei

Buget apel
77.48 mil euro

Finanțare primită (%)

98%

Termen limită
31.12.2021

Programul National de Sprijin a Romaniei in
sectorul vitivinicol 2019-2023
Descriere program
Obiectiv
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței
economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea
tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
•
•
•
•

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

Activitati eligibile
•

•
•
•
•

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

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se
acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție,
producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a
sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării,
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu
destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.
Informatii suplimentare:
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf
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Finanțator
Guvernul României

Buget program
47,7 milioane Euro
anual
Finanțare primită (%)

max. 50%

Termen limită
depunere continua

Premierea participării la Orizont 2020
Descriere program
Obiectiv
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării
si inovării;
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in
Cercetarea Europeană de excelenta;
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020,
precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont
2020;
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu
Finanțare internaționala;
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de
cercetare dezvoltare.
Categorii solicitanti eligibili
Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care
implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020.
Activitati eligibile
Finanțarea naționala se aloca pentru activități suport in sprijinul
activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.).
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului din universitate sau
institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană.
Activitățile propuse trebuie sa conducă la consolidarea capacitații
instituționale de a participa in mod susținut la noi competiții organizate in
cadrul Programului Cadru Orizont 2020.
Valoare grant:
25% din valoarea grantului de tip ERC;
15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;
Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din
Romania in calitatea de coordinator al proiectului;
7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din
Romania in calitatea de coordinator de pachet de lucru.
Informatii suplimentare
https://uefiscdi.ro/articole/4440/Premierea-participarii-laOrizont2020.html
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
Guvernul Romaniei

Buget 2015-2020
40.000.000 Lei
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
Depunere continua

STRUCTURĂ SCHEME DE AJUTOR PENTRU SUSȚINEREA
SECTORULUI CULTURAL actualizate ca urmare a propunerilor
primite în perioada de consultare publică

Descriere program
Obiectiv
Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARSCoV2, în vederea relansării activității culturale.
A) MINIMIS PENTRU SECTORUL INDEPENDENT (SC, ONG, PFA,
ÎI)
Categorii solicitanti eligibili
PFA, ÎI și SC cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate
din Lista de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis. Cod CAEN
autorizat.
ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural
într-unul dintre domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate
economică.
B) MINIMIS PENTRU ARTIȘTI (persoane fizice, prin OGC-uri)
Categorii solicitanti eligibili
Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă
Valoare grant:
Maxim 200.000 euro, respectiv acoperirea parțială, în cuantum de 20%,
a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ
cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor
CAEN autorizate, eligibile/ respectiv , în cuantum de 20%, a pierderilor
din încasările din drepturi de autor pentru anul 2020, comparativ cu cele
pentru anul 2019, de la Organismele de gestiune colectivă.
C) AJUTOR
DE
STAT
(CADRUL
COVID)
PENTRU
ORGANIZATORI, LIBRĂRII, EDITURI ȘI CINEMATOGRAFE
Categorii solicitanti eligibili
• PFA și societăți comerciale cu activitate într-unul dintre domeniile
de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile. Cod CAEN
autorizat.
• ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural
într-unul dintre domeniile culturale, înscrise în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor.
• Societăți comerciale cu Cod CAEN autorizat 4761 Comerț cu
amănuntul al cărților, în magazine specializate
• Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5811 Activități de
editare a cărților
• Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5914 Proiecția de
filme cinematografice
Sunt eligibile și întreprinderile mari
Valoare grant:
Maxim 1.800.000 euro
Activitati eligibile
Desfășoară orice activitate cu caracter și conținut cultural în România în
oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta
Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.
Informatii suplimentare
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinereasectorului-cultural-actualizata
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
Apeluri nelansate

START ONG 2021

Descriere program
Obiectiv
Încurajarea organizațiilor nonguvernamentale, grupurilor informale/de
inițiativă și instituțiilor să dezvolte și să implementeze proiecte de
responsabilitate social care să ducă la dezvoltarea comunităților din care
acestea fac parte

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
ONG-urile și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în
România, cu venituri totale de maxim 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.
Activitati eligibile
Programul susține proiecte care au un impact pozitiv în:
Educație
Sănătate
Mediu
Social
Cultură
Valoare grant:
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.

Finanțator
Kaufland Romania

Buget apel
500.000 Euro
Finanțare primită (%)

Informatii suplimentare
https://startong.ro/buget
https://startong.ro/blog/start/intrebari-frecvente/

100%

Termen limită
31.12.2021
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Surse de finanțare
pentru
SOCIETĂȚI
COMERCIALE
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Administrația Fondului Cultural Național
APELUL DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA II / 2021

Descriere program
Obiectiv
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate,
societăți comerciale care derulează activități culturale.
Activitati eligibile
Proiectele culturale pot fi încadrate în 11 arii tematice: ARTE VIZUALE,
TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII,
EDUCAȚIE
PRIN
CULTURĂ,
INTERVENȚIE
CULTURALĂ,
PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL
IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PROIECTE CU
CARACTER REPETITIV.
Acestora li se adaugă programele multianuale, definite separat.
Informatii suplimentare
Vor fi acordate finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate
în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi
15.11.2021.
Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o cofinanţare de minimum 10% din bugetul proiectului. Perioada de înscriere
a proiectelor culturale pe platforma online a demarat pe 01.03 și se
finalizează pe 30.04.2021.
Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural
Naţional proiectele care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care
aplică scheme de minimis.
Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator
cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale
pe sesiune.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în
funcţie de aria tematică, după cum urmează:
- 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans),
Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
- 70.000 lei - Educație prin cultură, Intervenție culturală, Patrimoniu
Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.
- 60.000 lei - Promovarea culturii scrise.
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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Finanțator
Fondul
Cultural Naţional

Buget apel
13.000.000 Lei
Finanțare primită (%)

Max. 90%

Termen limită
30.04.2021

Programele de finanţare ale Secretariatului General al
Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Descriere program
Obiectiv
Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și
religioase a românilor de pretutindeni
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea
unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a
acestora
Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea
stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii
României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale
ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
• persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau
privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări
nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul
românilor de pretutindeni.
Activitati eligibile
Reintegrare - facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii
a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea
acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români
din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor
români reveniți în țară din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Educaţie - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să
reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim
acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe
proiect.
Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale,
religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi
întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor
ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program
este 100.000 lei pe proiect.
Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea
României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de
expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Plafonul
maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000
lei pe proiect.
Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în
comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru
proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii
religioase a românilor de pretutindeni. Plafonul maxim acordat pentru proiectele
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Valoare grant:
Maximum 100.000 lei

Informatii suplimentare
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
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Finanțator
Guvernul Romaniei

Buget apel
Finanțare primită (%)

max. 95%

Termen limită
Depunere continua

Programele de finanţare ale Secretariatului General al
Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Descriere program
Obiectiv
Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și
religioase a românilor de pretutindeni
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea
unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a
acestora
Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea
stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii
României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale
ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
• persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau
privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări
nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul
românilor de pretutindeni.
Activitati eligibile
Reintegrare - facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii
a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea
acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români
din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor
români reveniți în țară din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Educaţie - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să
reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim
acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe
proiect.
Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale,
religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi
întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor
ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program
este 100.000 lei pe proiect.
Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea
României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de
expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Plafonul
maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000
lei pe proiect.
Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în
comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru
proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii
religioase a românilor de pretutindeni. Plafonul maxim acordat pentru proiectele
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
Valoare grant:
Maximum 100.000 lei

Informatii suplimentare
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
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Finanțator
Guvernul Romaniei

Buget apel
Finanțare primită (%)

max. 95%

Termen limită
Depunere continua

GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021
Apel de proiecte 6.1 (b) – Electrificare finantata prin
Granturi SEE

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Energie mai puțin
aprovizionării

consumatoare de carbon și securitate sporită a

Categorii solicitanti eligibili
•
•
•

Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.

Activitati eligibile
•
•
•
•
•
•
•

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă,
inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc.:
este acceptat un cost maxim de 5.000 Euro/ gospodărie
electrificată;
extinderea rețelei electrice existente: este acceptat un cost
maxim de 5.000 Euro/ gospodărie electrificată;
managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la
modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile,
furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a
incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costuri de audit.

Finanțator
Granturi SEE si
Norvegiene 2014-2021

Buget
5 milioane Euro
Finanțare primită (%)

variabila

Valoare grant:
Între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro

Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romaniaenergy/electrification/6-1-electrification/
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Termen limită
30 iunie 2021, ora
14.00

GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021
Schema de granturi mici 6.1 (a) – Electrificare finantata
prin Granturi SEE

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Energie mai puțin
aprovizionării

consumatoare de carbon și securitate sporită a

Categorii solicitanti eligibili
•
•
•

Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.

Activitati eligibile
•

•
•
•
•
•

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile
fotovoltaice etc. - poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 Euro/
gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente – poate fi acceptat un cost
maxim de 5.000 Euro/ gospodărie electrificată;
managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul
de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în
cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a
incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costuri de audit.

Finanțator
Granturi SEE si
Norvegiene 2014-2021

Buget
5 milioane Euro
Finanțare primită (%)

variabila

Valoare grant:
Între 30.000 Euro și 200.000 Euro
Informatii suplimentare
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1electrification/
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Termen limită
30 iunie 2021, ora
14.00

GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021
Program Energie hidroelectrica

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Creșterea capacității instalate hidroenergetice și creșterea numărului de
instalații pentru producerea energiei hidroelectrice
Categorii solicitanti eligibili
• Entități private
• Entități publice
• Entități comerciale
• Entități necomerciale
• ONG-uri
din România
Activitati eligibile
•
•
•

Renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente
pentru a crește puterea capacității de generare și eficiența
producției;
Construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (<10 MW
capacitate instalată);
Activități de creștere a capacității de înmagazinare pentru
generarea hidroenergetică, ca activitate secundară a unui
proiect;

•
Instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea
echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca parte
integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în investiție
proiect).

Finanțator
Granturi SEE si
Norvegiene 2014-2021

Buget
5 milioane Euro
Finanțare primită (%)

variabila

Valoare grant:
Între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro

Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-forproposals-hydropower/
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Termen limită
31 mai 2021, ora 14.00

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – RO MEDIU
Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în
depozite municipale temporare

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO - Mediu îl reprezintă îmbunătăţirea stării
mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale
poluării şi ale altor activităţi ale omului.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Autorități locale sau regionale (municipale/ județene)
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• Servicii de consultanță;
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu
scopul consultării factorilor de decizie pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor
temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect;
• Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile
create de depozitele temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor
temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea
măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri
municipale;
• Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării
rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și
implementarea acestora.
Valoare grant:
Între 1.300.000 euro și 2.500.000 euro
Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducerea-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipaletemporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-riskmanagement-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipallandfills/4049
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
5.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100%

Termen limită
30 iunie 2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea
Audienței și a Publicului Sesiunea 2

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării
economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și
managementul patrimoniului cultural.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• organizație neguvernamentală
• societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică,
etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale
a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale1;
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea
publicului;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele
culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
• inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul
sectoarelor culturale și creative;
• inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și
abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și
creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing,
etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe
piață;
• inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu
privire la diversitatea culturală;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor
culturale despre minoritatea romă

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul schemei de ajutor de minimis este sprijinirea initiativelor
culturale despre minoritatea roma.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• Institutie publica a carei activitate principala consta in promovarea
culturii rome si/sau a incluziunii persoanelor de etnie roma;
• Organizatie neguvernamentala;
• Societate comercială SAU Societate cooperativă
• Institutie de educatie si/sau de cercetare de drept public sau de
drept privat.
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană incluzand elemente din cultura roma
(artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local,
regional, național si/sau internațional;
• producții artistice rezultate pe baza cercetarii culturale a romilor;
• organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor si a
populatiei majoritare, cu scopul de a promova intelegerea reciproca,
contribuind astfel la combaterea prejudecatilor de ambelor parti;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative dedicate cresterii incluziunii;
• inițiative de sensibilizare a publicului si promovarea receptarii culturii
rome;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la imbunatatirea situatiei
persoanelor de etnie roma;
• activitati de formare/ dezvoltare profesionala a persoanelor de etnie
roma, in sectoarele culturale si creative, prin activitati de instruire nonformala, observare directa la locul de munca, vizite de studiu etc.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/consultare-publica-schema-de-ajutor-deminimis
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Descriere program
Obiectiv
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea
patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi
modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a
unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• Instituție publică
• Unitate administrativ teritoriala
• Organizație neguvernamentală
• Societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu
statut de monument istoric (individualizate în Lista monumentelor
Istorice actualizată și aprobată prin Ordinul ministrului culturii și
identității naționale), în care funcționează sau vor funcționa după
finalizarea restaurării: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii
artistice şi culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de
concerte, alte organizaţii de spectacole, instituţii de patrimoniu
filmografic şi alte infrastructuri, organizaţii şi instituţii artistice şi
culturale similare;
• revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin
implementarea planului de valorificare a monumentului istoric
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job
shadowing, etc. destinate dezvoltării profesionale a membrilor
echipei de proiect, precum și instruire vocațională.
Enumerarea tipurilor de activităţi de mai sus este exemplificativă. Alte
activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul
justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în
condiţii optime, respectând obiectivele și rezultatele Programului ROCULTURA.
Valoare grant:
Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni și 48 de luni.
Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
19.501.176 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- RO- CULTURA
Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea
Audienței și a Publicului Sesiunea 2

Descriere program
Obiectiv
Obiectivul Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării
economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și
managementul patrimoniului cultural.

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
• instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
• organizație neguvernamentală
• societate comercială SAU societate cooperativă
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități
din România și/sau Statele Donatoare.
Activitati eligibile
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică,
etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale
a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale1;
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea
publicului;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele
culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele
culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
• inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul
sectoarelor culturale și creative;
• inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și
abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și
creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
• activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing,
etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe
piață;
• inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu
privire la diversitatea culturală;
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele
culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
Valoare grant:
Între 50.000 euro și 200.000 euro

Informatii suplimentare
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-sicompletarile-schemelor
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Finanțator
Mecanismul Financiar SEE
2014-2021 și Guvernul
Romaniei

Buget apel
2.000.000 Euro
Finanțare primită (%)

100% institutii publice
90% ONG

Termen limită
Apel nelansat

OUG nr. 224 din 30 dec. 2020 cu modificarile
ulterioare privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare, structuri de
alimentație și agenții de turism, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei COVID 19
Descriere

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Reducerea impactului negativ asupra operatorilor economici din sectorul
turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din
pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea
respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei
COVID-19
Categorii solicitanti eligibili
Întreprinderile din industria ospitalității (structuri de cazare, structuri de
alimentație, agenții de turism), afectate de efectele pandemiei în perioada
martie-iunie 2020

Finanțator

Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care
desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri
de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară
activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de
alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610,
5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul
României.

Guvernul României

Activitati eligibile

Finanțare primită (%)

Schema de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea
sectorului turismului prin:
a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din
sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia;
b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru
o perioadă de minim 6 luni.
Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea
acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul
agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente
codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2) al OUG, suferită în anul 2020,
comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.
Valoare grant: max.800.000 Euro / intreprindere
Informatii suplimentare:
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentruacordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-inmonitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
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Buget
500 milioane Euro

100%

Termen limită
31.12.2021

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014-2020
Submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri Diaspora
Descriere program
Obiectiv

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător
și, în special, a reînnoirii generațiilor, acordând sprijin tinerilor fermieri
pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație
agricolă în calitate de șefi ai exploataţiei.
Categorii solicitanti eligibili
Tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca
șefi/manageri ai
exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare:
• au absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de
finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar,
preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe UE;
• au avut un loc de muncă în țări membre UE sau tări terțe UE în
domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară,
cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii
cererii de finanțare.
Activitati eligibile
Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu
drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole,
pentru prima dată.
Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de
proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare.

Finanțator
UE (FEADR) si
Guvernul României

Buget apel
20 milioane Euro
Finanțare primită (%)

100%

Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO
produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie
primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele
care asigură
consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din
total SO.
Valoare grant:
•
•

50.000 Euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
40.000 Euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Informatii suplimentare:
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
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Termen limită
4 mai 2021, ora
16.00

Programul Operațional Competitivitate (POC)
Axa prioritară 2, AP 2, OS 2.2, Acţiunea 2.2.2
DIGITALIZAREA IMM-urilor
Descriere program

Obiectiv

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.
Categorii solicitanti eligibili
ADR-urile, în calitate de subadministratori ai schemei de minimis
Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt IMM-urile din
alte sectoare de activitate decât TIC.

Activitati eligibile
ADR-urile vor acorda sprijin financiar nerambursabil pentru
digitalizarea IMM-urilor (din alte sectoare de activitate decât TIC)
prin încheierea de contracte de subvenție cu acestea.
Subadministratorul schemei de minimis va selecta cel puțin
120 de aplicații de proiecte depuse de IMM-uri ce doresc
finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii
IT&C, necesare digitalizării activității curente.
Valoare grant:
Suma minima finanțată este 30.000 Euro, iar suma maxima
finanțată pentru o aplicație de proiect selectata este 100.000 Euro.

Informatii suplimentare
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidulaferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
Regiunea Nord-Est
15.759.000 Euro

Finanțare primită (%)

max. 90%

Termen limită
Apel nelansat
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Programului național Competențe digitale pentru angajații din
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul
Programului operațional Capital uman 2014-2020

Descriere program
Obiectiv
Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini ale angajaților,
aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform Strategiei
naționale pentru competitivitate 2015-2020 (SNC), aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare și Strategiei naționale de
cercetare, dezvoltare si inovare 2014 – 2020 (SNCDI), aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și
domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI.
Categorii solicitanti eligibili
• Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații
patronale sau uniuni patronale teritoriale);
• Asociații de întreprinderi;
• Camerele de Comerț și Industrie.
Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu
alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si furnizori de formare
profesionala).
In cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte sunt eligibili si partenerii
transnaționali.
Activitati eligibile
a) Furnizarea de programe de formare profesionala în domeniul alfabetizării
digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor: cursuri de calificare de nivel 24 conform Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
918/2013, cu modificările și completările ulterioare , cursuri de scurtă durată, de
specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de
competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator
sau/si cu recunoaștere națională/ internațională. Se finanțează cursuri care
sprijină atât dobândirea competențelor primare, cât și dobândirea de competențe
avansate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
b) Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării
digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Această activitate are în vedere
atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și
certificarea competențelor profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de
certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.
c) Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la
locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor.
d) Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își
desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a
angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare
economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind
importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
Valoare grant:
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 Euro
Informatii suplimentare (HG nr.599/2020)
http://mfe.gov.ro/imm-mici-si-mijlocii/
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FSE) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
20 mil. Euro
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
31.12.2023

Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității; Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de
DLRC.
Categorii solicitanti eligibili
• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în
coordonarea sau subordonate acestora;
• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării
forței de muncă;
• Furnizori autorizați de formare profesională;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale;
• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
• Asociații și fundații;
• Organizații sindicale;
• Organizații patronale;
• Întreprinderi sociale de inserție;
• Angajatori;
•
Camere de Comerţ şi Industrie.
Activitati eligibile
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune
Locală, care implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente
intervențiilor specifice acestor strategii.
Activitățile finanțate prin POCU sunt:
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe
cont propriu
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medicosociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul
țintă
• Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de
proprietate, de stare civilă
• Combaterea discriminării și a segregării
Valoare grant:
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile
proprii aferente SDL-urilor aprobate. Suma minimă aferentă unei fișe de proiect
este 101.000 Euro, echivalentul minim a 477.437,10 RON.
Informatii suplimentare
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere
continuă, dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost selectate de GAL și
avizate de CCS restrâns. Detalii la:
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-inrisc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
81 milioane Euro

Finanțare primită (%)

Variabila

Termen limită
31.12.2021

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul
productie

Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate,
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse
regenerabile.
Categorii solicitanti eligibili
• Unitati administrativ teritoriale
• Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
• Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie
in scopul comercializarii
Activitati eligibile
• Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării
echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
• Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente
proiectului
• Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii
obiectivului proiectului;
• Organizarea de şantier
• Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic
Naţional
• Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, acord
de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni de
promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub
incidenta ajutorului de stat.
• Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz
• Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei termice pe baza de energie geotermala
Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea
totala de 50.000.000 Euro.
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste 15.000.000
Euro
Informatii suplimentare:
https://mfe.gov.ro/apeluri/sprijinirea-investitiilor-in-capacitati-deproducere-energie-electrica-si-sau-termica-din-biomasa-biogaz-sienergie-geotermala/
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Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget apel
83.858.824 Euro
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
31.12.2021

PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic
PI 1.1, Operatiunea C IMM-uri in parteneriat cu entitati de inovare si
transfer tehnologic

Descriere program
Obiectiv

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Realizarea de investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat
al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT
Categorii solicitanti eligibili
•

Intreprinderi mici şi mijlocii în parteneriat cu o entitate de transfer
tehnologic acreditată

Activitati eligibile
Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în domeniile de
specializare inteligentă naţionale şi/sau regionale.
Investiţii eligibile:
• Investiţii în active corporale
• Investiţii în active necorporale strict necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productive
• Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/produselor proprii ale solicitantului
• Investiţii de dezvoltare experimentală
• Investiţii în alte activităţi de inovare
• Investiţii în activităţile de realizare a produsului sau procesului
Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea în producţie a
rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate
intelectuală.
Investiţii eligibile:
Achiziţionarea de active necorporale şi corporale (utilaje, instalaţii şi
echipamente) strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării
în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie.
Valoarea grantului:
• Minim 25.000 Euro
• Maxim 200.000 Euro
Informatii suplimentare:
https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c-2020
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Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul României
Buget apel Nord-Est
5.888.964 Euro
Finanțare primită (%)

Max.90%

Termen limită
15.05.2021

Programul de competitivitate pentru intreprinderi
si IMM-uri
COSME
Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a
IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de
2,3 miliarde EUR.
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii:
• facilitarea accesului la finanțare;
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
• crearea unui mediu favorabil competitivității;
• promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul
central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.
Categorii solicitanti eligibili
• Intreprinderi mici si mijlocii
• Clustere
• Autoritati publice
Activitati eligibile
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta:
• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilorcadru pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor
din Europa.
Valoare grant: variabila
Informatii suplimentare
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/c
osme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&C
allIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+
PlannedOpeningDate/asc
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Finanțator
Comisia Europeană

Buget 2014-2020
2.3 miliarde euro
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
variabil

Programul Transnational DUNAREA

Descriere program

Obiectiv

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Îmbunătățirea politicilor publice si a cooperării instituționale,
implementate de un parteneriat transnațional extins.
Categorii solicitanti eligibili
•
•
•
•
•

Autorități locale / regionale / naționale;
Organisme de drept public;
Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT);
Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMMuri.
Aria eligibila a programului este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia,
Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, IvanoFrankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Activitati eligibile
•

Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in
Regiunea Dunării

•

Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura
in Regiunea Dunării

•

Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării

•

Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării

Valoare grant: variabila
Informatii suplimentare
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-andevents

http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programmemain-documents
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Finanțator
Comisia Europeană

Buget 2014-2020
222 milioane euro
Finanțare primită (%)

max. 85%

Termen limită
variabil

PROGRAMUL IMM FACTOR
Descriere program
Obiectiv
Sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici şi mijlocii prin
acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe
termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
Întreprinderea mica si mijlocie care desfășoară activitate economică în
producție, comerț sau prestări de servicii
Activitati eligibile
Programul consta in acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui
beneficiar eligibil pentru finanţarile de tip factoring cu regres.
Finanţările sunt acordate de bancile înscrise în program, pe baza
facturilor, în cadrul unui plafon de finanţarecu caracter reînnoibil, garantat
de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.
Perioada de acordare a granturilor care acopera costurile de finanţare
este de 8 luni de la data acordării finanţării, iar perioada de acordare a
granturilor care acoperă costurile de garantare este de maximum 12 luni
de la data acordării garanţiei.
Costurile finanțării vor fi acoperite printr-o schemă de ajutor de stat, sub
formă de granturi:
• în procent de 50% - dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator
și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare
creanțe;
• în procent de 100% - costurile de garantare (comisionul de risc și
comisionul de gestiune).
Valoarea maximă a grantului: 800.000 euro/IMM.
Pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii: maxim 120.000 euro/
beneficiar
Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole: maxim 100.000 euro/beneficiar
Informatii suplimentare:
https://www.fngcimm.ro/imm-factor
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Finanțator
FNGCIMM, MFP

Buget program
1 miliard lei
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
30.06.2021

Programul National de Sprijin a Romaniei in
sectorul vitivinicol 2019-2023
Descriere program
Obiectiv
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței
economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea
tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Categorii solicitanti eligibili
•
•
•
•

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

Activitati eligibile
•

•
•
•
•

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

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se
acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție,
producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a
sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării,
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu
destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.
Informatii suplimentare:
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf
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Finanțator
Guvernul României

Buget program
47,7 milioane Euro
anual
Finanțare primită (%)

max. 50%

Termen limită
depunere continua

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea
investiţiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă
(HG 332 din 2014)
Instituită prin
Hotărârea
Descriere program
Guvernului
nr.
332/2014, cu
modificările și
Obiectiv
completările
Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a
ulterioare
minim
100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi
redresarea economiei româneşti.
Categorii solicitanti eligibili
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri, cat si
intreprinderi mari.
• Pentru intreprinderile in activitate: au capitaluri proprii pozitive in
ultimul exercitiu financiar incheiat.
• Pentru intreprinderile nou infiintate: au capital social subscris varsat
in valoare de minimum 30.000 lei si nu apartin unor actionari care
detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de
acord pentru finantare o alta intreprindere
Activitati eligibile
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o
perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea
următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord
pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de
la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține
pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat
prima dată.
Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii,
conform planului de afaceri.
Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să
fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe
locaţii.
Valoare grant:
Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere din
Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro.
Informatii suplimentare:
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/347788/GhidulSolicitantului
HG_332Revizia4_08092020.pdf
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Finanțator
Guvernul României

Buget anual
450 milioane lei
Finanțare primită (%)

100 %

Termen limită
31 decembrie 2023

Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv
stimularea investitiilor cu impact major in
economie, instituita prin Hotararea de
Guvern nr. 807 din 2014
Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin
realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru
realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de
dimensiunea beneficiarilor
Categorii solicitanti eligibili
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si
intreprinderi mari.
Pentru intreprinderile cu cel putin un exercitiu financiar incheiat: au
rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu financiar
incheiat si au capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.
Pentru intreprinderile nou infiintate: au capital social subscris varsat in
valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin sau
au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de acord pentru
finantare o alta intreprindere
Activitati eligibile
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate,
cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de
activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1
la Ghidul solicitantului.
Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5
milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro, conform
HG 880/ 2018.
Valoare grant:
Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere
din Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro.
Informatii suplimentare:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/
GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
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Finanțator
Guvernul României

Buget anual

Finanțare primită (%)

max 50%

Termen limită
Depunere continua

STRUCTURĂ SCHEME DE AJUTOR PENTRU SUSȚINEREA
SECTORULUI CULTURAL actualizate ca urmare a propunerilor
primite în perioada de consultare publică

Descriere program
Obiectiv
Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARSCoV2, în vederea relansării activității culturale.
B) MINIMIS PENTRU SECTORUL INDEPENDENT (SC, ONG, PFA,
ÎI)
Categorii solicitanti eligibili
PFA, ÎI și SC cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate
din Lista de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis. Cod CAEN
autorizat.
ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural
într-unul dintre domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate
economică.
B) MINIMIS PENTRU ARTIȘTI (persoane fizice, prin OGC-uri)
Categorii solicitanti eligibili
Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă
Valoare grant:
Maxim 200.000 euro, respectiv acoperirea parțială, în cuantum de 20%,
a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ
cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor
CAEN autorizate, eligibile/ respectiv , în cuantum de 20%, a pierderilor
din încasările din drepturi de autor pentru anul 2020, comparativ cu cele
pentru anul 2019, de la Organismele de gestiune colectivă.
D) AJUTOR
DE
STAT
(CADRUL
COVID)
PENTRU
ORGANIZATORI, LIBRĂRII, EDITURI ȘI CINEMATOGRAFE
Categorii solicitanti eligibili
• PFA și societăți comerciale cu activitate într-unul dintre domeniile
de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile. Cod CAEN
autorizat.
• ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural
într-unul dintre domeniile culturale, înscrise în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor.
• Societăți comerciale cu Cod CAEN autorizat 4761 Comerț cu
amănuntul al cărților, în magazine specializate
• Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5811 Activități de
editare a cărților
• Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5914 Proiecția de
filme cinematografice
Sunt eligibile și întreprinderile mari
Valoare grant:
Maxim 1.800.000 euro
Activitati eligibile
Desfășoară orice activitate cu caracter și conținut cultural în România în
oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta
Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.
Informatii suplimentare
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinereasectorului-cultural-actualizata
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Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Finanțator
UE (FEDR) si
Guvernul Romaniei

Buget
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
Apeluri nelansate

Surse de finanțare
pentru
CLUSTERE
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi
si IMM-uri
COSME
Descriere program

Categorie
APL
ONG
IMM
Clustere

Obiectiv
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a
IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget
de 2,3 miliarde EUR.
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii:
• facilitarea accesului la finanțare;
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
• crearea unui mediu favorabil competitivității;
• promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul
central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.
Categorii solicitanti eligibili
• Intreprinderi mici si mijlocii
• Clustere
• Autoritati publice
Activitati eligibile
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta:
• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea
conditiilor-cadru pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor
din Europa.
Valoare grant: variabila
Informatii suplimentare
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMI
NG/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/C
LOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Finanțator
Comisia Europeană

Buget 2014-2020
2.3 miliarde euro
Finanțare primită (%)

variabila

Termen limită
variabil
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Piatra Neamț 610125
Tel. 0233.218.071
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