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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare 
Europa Creativă - Subprogramul Cultura 
 

Apel  
EAC/S18/2019   – co-creation and co-production - scheme de finanțare 
pentru sectorul muzical 
 

Apel de proiecte adresat compozitorilor și muzicienilor pentru stimularea 

creativității și favorizarea schimbului de experiență 

 
Obiectivul apelului 
 
Obiectivul general al acestui apel este să identifice și să ofere sprijin pentru cel 
puțin 10 programe-pilot de coproducție și co-creație pentru compozitori și 
muzicieni care să faciliteze dezvoltarea repertoriului muzical european. Scopul 
programelor va fi să reunească muzicieni, compozitori și interpreți de diferite 
naționalități și cu formări diferite, pentru a crea un mediu de învățare divers, 
care să stimuleze creativitatea și să favorizeze schimbul de experiență și 
învățarea. Acțiunile propuse prin intermediul proiectului trebuie să se 
concentreze asupra artiștilor la început de carieră, să aibă o viziune clară 
asupra modului în care rezultatele lor, în mod special noile creații, vor fi 
promovate pentru a ajunge la public. 
 
Solicitanți eligibili 
 

 Organizații nonprofit publice sau private; 

 Autorități publice (naționale, regionale, locale); 

 Universități; 

 IMM-uri din statele membre UE și din alte țări care participă la 
Programul Europa Creativă-Cultura. 

Sunt eligibili aplicanți unici și consorții formate din minimum 2 entități. 

  
Activități eligibile 
 

 Organizarea schemelor de co-creare și coproducție în sectorul muzicii; 

 Scheme de instruire, îndrumare și învățare de la egal la egal; 

 Pitching, promovarea melodiilor create pentru a putea fi comercializate; 

 Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectelor. 
Lista nu este exhaustivă. 
  

 
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană 
 
 
Valoare grant 
maxim 50.000 Euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
minim 15 % 
 
 
Termen limită 
30 martie 2020, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
 
 
https://ec.europa.eu/eusurv
ey/runner/CoCreationAndC
oProduction?fbclid=IwAR0X
0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP
4ZJmZI7AffMtfZUqE-
eyVwKE3CmjSZMCzs 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0X0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP4ZJmZI7AffMtfZUqE-eyVwKE3CmjSZMCzs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0X0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP4ZJmZI7AffMtfZUqE-eyVwKE3CmjSZMCzs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0X0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP4ZJmZI7AffMtfZUqE-eyVwKE3CmjSZMCzs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0X0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP4ZJmZI7AffMtfZUqE-eyVwKE3CmjSZMCzs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0X0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP4ZJmZI7AffMtfZUqE-eyVwKE3CmjSZMCzs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0X0u6nZiIPQ2bKadSCndHcP4ZJmZI7AffMtfZUqE-eyVwKE3CmjSZMCzs
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 
Program de finanțare 

Europa Creativă - Subprogramul Cultura 

 

Apel 

Conectarea culturii cu arta conținutului audiovizual prin digitalizare 

 
Obiectivul apelului 
Apelul face parte din planul de lucru al programului Europa Creativă pentru 
anul în curs, încadrându-se în componenta transsectorială a acestuia și 
urmărește să sprijine testarea unor modele noi de afaceri la nivel transsectorial 
pentru finanțarea, distribuția și capitalizarea creațiilor. 
 
Solicitanți eligibili 

 Entități nonprofit (private sau publice); 

 Autorități publice (naționale, regionale, locale); 

 Organizații internaționale; 

 Universități; 

 Instituții de învățământ; 

 Centre de cercetare; 

 Entități generatoare de profit din statele membre UE și din Islanda, 
Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, 
Muntenegru, Serbia. 

Pot aplica consorții formate din minimum 3 entități din 3 țări diferite, cu 
expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual. 
 
Activități eligibile 
 

 Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și 
creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv 
realitatea virtuală; 

 Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează 
accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a 
creativității, inclusiv a patrimoniului cultural. 

 
Accentul trebuie pus pe următoarele aspecte:   

 Abordare axată pe rezolvarea unor probleme și provocări existente la 
nivelul sectoarelor culturale și creative;    

 Publicul și experiența utilizatorilor sunt de o importanță esențială în 
abordarea și rezolvarea problemei; 

 Tehnologia este un mijloc adecvat de a aborda problemele cheie mai 
degrabă decât un scop în sine; 

 Sprijinirea inovării în procesele de creație, distribuție și promovare a 
conținutului creativ;   

 Abordarea colaborării între sectoare, precum și utilizarea tehnologiilor 
facilitatoare. 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană 
 
 
Valoare grant 
minim 300.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 40 % 
 
 
Termen limită 
14 Mai 2020, ora 18:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://ec.europa.eu/info/fun
ding-
tenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topic-
details/crea-innovlab-
2020;freeTextSearchKeywo
rd=;typeCodes=1;statusCod
es=31094501,31094502;pro
gramCode=CREA;program
DivisionCode=null;focusAre
aCode=null;crossCuttingP=
?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3
_28_2019_20_56_COPY_0
1) 

 
 

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

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare 

Europa Creativă 

 

Subprogramul MEDIA 

Sprijin pentru educația cinematografică 2020 

 
Obiectivul subprogramului 
 
Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru activități care au ca scop 
promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a 
interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în 
ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul 
publicului tânăr. 
 
Solicitanți eligibili 
 
Un consorțiu (coordonatorul de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități 
(întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, 
fundații, primării/consilii locale etc.): 

 cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA; 

 deținut direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările 
respective. 

Proiectele necesită cel puțin 3 parteneri, din care cel puțin 2 parteneri trebuie 
să fie din sectorul educației cinematografice. Partenerii trebuie să aibă sediul 
în 3 țări diferite care participă la subprogramul MEDIA și să acopere cel puțin 
3 limbi diferite. 
 
Activități eligibile 
 

 Activitățile oferite in cadrul proiectelor oferă mecanisme pentru o mai 
bună cooperare a inițiativelor de educație cinematografică din Europa 
în vederea îmbunătățirii eficienței și a dimensiunii europene a acestor 
inițiative și a dezvoltării de proiecte noi și inovatoare, în special cu 
ajutorul instrumentelor digitale. Publicul țintă al inițiativelor de educație 
cinematografică trebuie să fie tinerii cu vârsta sub 19 ani; 

 Activitățile oferite in cadrul proiectelor oferă mecanisme pentru a mări 
contribuția filmelor și operelor audiovizuale europene la educație, 
inclusiv cataloage organizate de filme.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană 
 
 
Valoare grant 
minim 200.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 30 % 
 
 
Termen limită 
12 martie 2020, ora 18:00  
 
Informații suplimentare 
 
https://www.media-
romania.eu/articol_688_me
dia_pg_0.htm 
 

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-
europe/funding/film-
education-2020_en 

 
 
 

https://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

Program de finanțare 

Europa Creativă 

 

Subprogramul MEDIA 

Sprijin pentru festivaluri de film 2020 

 
Obiectivul subprogramului 
Subprogramul MEDIA oferă sprijin pentru următoarele măsuri: 
 

 inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de 
producții audiovizuale europene; 

 activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor 
publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea 
interesului față de acestea. 

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

 Acțiunea 1: Sprijin pentru festivaluri este deschisă unei singure entități 
europene; 

 Acțiunea 2: Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri este deschisă 
unei rețele europene formate dintr-o entitate de coordonare și cel puțin 
3 organizații membre. Entitatea de coordonare și organizațiile membre 
trebuie să fie înființate în mod legal în diferite țări participante. 

 
Activități eligibile 
 
Vor fi acceptate numai solicitările prezentate de entități eligibile care 
organizează festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul 
MEDIA. 
 
Pentru Acțiunea 2: Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri, activitățile 
eligibile pentru rețea sunt cele legate de: 

 coordonarea membrilor rețelei și a activităților referitoare la dezvoltarea 
durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how 
și de informații; comunicarea între membri); 

 acordarea de sprijin financiar unor terți (membri ai rețelei) pentru 
punerea în aplicare de activități comune în conformitate cu prioritățile 
și obiectivele cererii (cuantumul maxim al finanțării pentru fiecare 
membru este de 30 000 EUR). 

 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană 
 
 
Valoare grant 
Pentru Acțiunea 1 
Contribuția financiară din 
partea UE va fi sub forma 
unei sume forfetare, stabilită 
în funcție de numărul de 
filme europene din program 
și cuprinsă între 19 000 
Euro și 75 000 Euro. 
 
Pentru Acțiunea 2 
Contribuția maximă pentru 
fiecare rețea selectată este 
de 180 000 Euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Pentru Acțiunea 1: 
minim 40% 
Pentru Acțiunea 2: 
minim 20% 
 
Termen limită 
23 aprilie 2020, ora 18:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://www.media-

romania.eu/articol_693_me

dia_pg_0.htm 

 
 
 

https://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

Program de finanțare 

Europa Creativă 

 

Subprogramul MEDIA 

Promovare pe internet a operelor audiovizuale europene 

 
Obiectivul subprogramului 
 

 sprijinirea comercializării, a impunerii mărcii şi a distribuţiei 
transnaţionale a operelor audiovizuale pe toate celelalte platforme 
necinematografice; 

 promovarea de noi modalități de distribuție pentru a permite 
dezvoltarea unor noi modele de afaceri. 

 
Solicitanți eligibili 
 
Programul este deschis entităţilor (întreprinderi private, organizaţii non-profit, 
asociaţii, organizaţii de caritate, fundaţii, primării/consilii orăşeneşti etc.), cu 
sediul într-una din ţările participante la subprogramul MEDIA şi deţinute direct 
sau prin participare majoritară de cetăţeni din ţările respective. 
 
Activități eligibile 

Programul de promovare pe internet a operelor audiovizuale europene acordă 

sprijin astfel: 

 Acțiunea 1: acțiunilor precum promovare digitală, marketing, branding, 

etichetare și realizare de oferte noi de către prestatorii existenți de 

servicii video la cerere, care oferă majoritatea filmelor europene. 

Scopul acțiunii este acela de a spori vizibilitatea operelor audiovizuale 

europene, facilitatea de a fi descoperite, precum și de a extinde publicul 

general; 

 Acțiunea 2: colaborărilor transfrontaliere între serviciile video la cerere 

de pe teritoriul Europei; 

 Acțiunea 3: Strategiilor inovatoare și instrumentelor online pentru 

circulația, distribuția și promovarea operelor audiovizuale europene, 

inclusiv inițiativelor de extindere a categoriilor de public, care pun 

accentul pe strategii inovatoare și participative prin care filmele 

europene să ajungă la un public mai larg. 

Solicitanţii care depun proiecte pentru diferite acţiuni ar trebui să prezinte 

propuneri separate pentru fiecare acţiune. 

Implementarea proiectului va începe între 01.10.2020 și 01.01.2021 și va dura 

12 luni.  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană 
 
 
Valoare grant 
- Acţiunea 1: o sumă 
orientativă de 2.5 milioane 
Euro; 
- Acţiunea 2: o sumă 
orientativă de 2.5 milioane 
Euro; 
- Acţiunea 3: o sumă 
orientativă de 5.1 milioane 
Euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Pentru Acțiunea 1: 
minim 40% 
Pentru Acțiunea 2: 
minim 20% 
 
Termen limită 
07 aprilie 2020, ora 18:00  
 
Informații suplimentare 
 
https://eacea.ec.europa.eu/
sites/eacea-
site/files/ro_9.pdf 
 
 
https://eacea.ec.europa.eu/
creative-
europe/funding/promotion-
european-works-online-
eacea-232019_en 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_9.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_9.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_9.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare 

START ONG 2020 

 
Obiectivul programului 
 
Programul implementat de Asociația Act for Tomorrow are ca scop principal 
încurajarea organizațiilor non-guvernamentale, grupurilor informale/de 
inițiativă și instituțiilor să dezvolte și să implementeze proiecte de 
responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea 
comunităților din care acestea fac parte. 
 
Solicitanți 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 cadrul anului 2020 și care respectă calendaristic 
proporțional plafonul veniturilor;  

 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. 
 

Activități eligibile 

 Proiecte aparținând domeniului social; 

 Proiecte aparținând domeniului educație; 

 Proiecte aparținând domeniului sănătate; 

 Proiecte aparținând domeniului mediu; 

 Proiecte aparținând domeniului cultură. 

Proiectele aparținând domeniului cultură trebuie să implice în mod direct 

beneficiarii cărora li se adresează, aceștia aparținând cel puțin unei categorii 

de grup defavorizat.  

 
Finanțator  
Kaufland România 
 
 
Valoare grant 
Pragul nr. 1: maximum 
1.000 Euro/proiect 
 
Pragul nr. 2: Între 1.000 și 
5.000 Euro/proiect 
 
Pragul nr. 3: Între 5.000 și 
10.000 Euro/proiect 
 
 
Termen limită 
Programul se desfășoară 
prin intermediul unor runde 
succesive de apeluri de 
proiecte lansate în fiecare 
lună, pe data de 1, pe 
parcursul anului 2020 până 
în luna decembrie inclusiv. 
 
 
Informații suplimentare 
 
https://startong.ro/ 

 
https://startong.ro/storage/2
020/StartONG-
Regulament.pdf 

https://startong.ro/
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 
Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
 
Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 
Obiectivul specific 4.1: Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 
 
Obiectivul programului 
Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 
(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate. 
 
Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; 
 MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/; 
 Institute de cercetare; 
 Universităţi; 
 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate; 
 Autorități ale administrației publice centrale/locale; 
 Alte structuri aflate în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale 

/ locale. 
 
Activități eligibile 

 Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea 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 și a reliefului din lunca inundabilă a 
corpurilor de apă, etc); 

 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și 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. 
 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor 

furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor 
naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, 
inclusiv în mediul marin; 

 Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 
ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, 
cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, 
inclus a speciilor invazive etc.). 

 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 

 Granturi medii 
 
- între 50.001 şi 100.000 Euro 
 

 Granturi mari 
 
- între 100.001 şi 250.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 % 
 
 
Termen limită 
11 Martie 2020; ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
 
https://activecitizensfund.ro/ap
el-8/ 

 
 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Maxim 
10.000.000 Euro/ proiect 
 
Contribuție beneficiar 

Valoarea maximă a finanţării 
acordate pentru costurile 
totale eligibile (pentru 
beneficiarii prevăzuţi la art.6, 
alin 1-3 din OUG nr. 
40/2015) - FEDR 85%   

 Contribuţia eligibilă 
minimă a 
beneficiarului (buget 
de stat) 15% 

Valoarea maximă a 
finanţării acordate pentru 
costurile totale eligibile 
(pentru categoriile de 
beneficiari care nu sunt 
acoperite la art.6, alin 1-3 
din OUG nr. 40/2015 )   
100% (85% FEDR + 15% 
buget de stat)   

 Contribuţia eligibilă 
minimă a 
beneficiarului  0% 

 
Termen limită 
31 decembrie 2020, ora 
10:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://www.fonduri-
ue.ro/presa/noutati-am-
oi/details/6/621 
 
https://www.fonduri-
ue.ro/poim-2014 

https://activecitizensfund.ro/apel-8/
https://activecitizensfund.ro/apel-8/
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

Program de finanțare 
Active Citizens Fund 
 
Apel 8 
Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Runda 1 
 
Obiectivul apelului 
Contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să 
îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă. 
 
Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; 
 Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, 

precum și Fundația Națională pentru Tineret; 
 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 

personalitate juridică. 

 

Activități eligibile 
 Dezvoltarea de modele noi sau îmbunătățite pentru a aborda nevoile grupurilor 

vulnerabile, inclusiv ale romilor; 
 Transfer de abilități și cunoștințe către grupurile locale de acțiune și alți membri 

ai comunității locale; 
 Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din comunități 

interetnice diferite; 
 Organizarea de acțiuni comunitare regulate, implementate cu o largă 

mobilizare a membrilor comunității, a resurselor materiale și financiare (vor fi 
organizate cel puțin 5 acțiuni comunitare pentru fiecare comunitate); 

 Creşterea capacităţii economice a grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor; 
 Acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiție socială și incluziunea 

grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, în mod special în ceea ce privește 
oportunitățile egale și antidiscriminarea; 

 Dezvoltarea de parteneriate/rețele cu grupuri de acțiune locale, alte ONG-uri, 
autorități locale, alți stakeholderi pentru a lucra împreună și a aborda factorii 
de decizie în vederea rezolvării problemelor locale; 

 Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătățite şi 
furnizarea de activități de educare și formare mentorat pentru elevii 
dezavantajați; 

 Dezvoltarea de planuri de acțiune locală în consultare cu stakeholderii locali, 
planuri care să corespundă nevoilor grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. 
Este de așteptat ca planurile de acțiune să fie adoptate de către Consiliile 
Locale, urmate de implementare și monitorizare; 

 Dezvoltarea de programe comunitare integrate care vor contribui la alternative 
economice și de angajare în muncă prin utilizarea sustenabilă a resurselor 
locale, naturale și culturale; 

 Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună 
membri romi și de altă etnie ai comunității;  

 Promovarea unor initiative de ajutorare reciprocă sau mutuală, care să ofere 
exersarea asumării de responabilități, realizării unor activități prin cooperare și 
învățarea de noi abilități necesare în conducerea de organizaţii comunitare 
care să mențină și să promoveze angajabilitatea și participarea în viața 
economică a comunității; 

 Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și afirma drepturile: 
Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, 
asistenţă juridică etc.); 

 Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 

 Granturi medii 
 
- între 50.001 şi 100.000 Euro 
 

 Granturi mari 
 
- între 100.001 şi 250.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 % 
 
 
Termen limită 
11 Martie 2020; ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
 
https://activecitizensfund.ro/ap
el-8/ 

 
 
 

https://activecitizensfund.ro/apel-8/
https://activecitizensfund.ro/apel-8/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare 

Active Citizens Fund 
 

Apel 7  

Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, 

Runda 1 

 
Obiectivul apelului 
Susţinerea acţiunilor de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţia socială 
şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi creșterea capacităților grupurilor 
vulnerabile. 
 
Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; 

 Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, 
precum și Fundația Națională pentru Tineret; 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 
personalitate juridică. 

 
Activități eligibile 
 

 Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: 
îmbunătăţirea legislaţiei, aplicarea legii şi a practicilor instituţionale, 
îmbunătăţirea / dezvoltarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, etc.; 

 Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau 
îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.); 

 Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile 
lor şi acţiuni între egali vulnerabili; 

 Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de 
consultare cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele 
locale, dezvoltarea de strategii locale, etc.; 

 Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile 
(consiliere, asistenţă juridică, etc.); 

 Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente 
pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile; 

 Creare de reţele / Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi 
pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru 
rezolvarea problemelor locale; 

 Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru 
incluziunea economică a persoanelor vulnerabile; 

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

 Lista nu este exhaustivă. 

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 

 Granturi medii 
 
- între 50.001 şi 100.000 
Euro 
 

 Granturi mari 
 
- între 100.001 şi 250.000 
Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 % 
 
 
Termen limită 
11 Martie 2020; ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
 
https://activecitizensfund.ro/
apel-7/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-7/
https://activecitizensfund.ro/apel-7/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

Program de finanțare 

Active Citizens Fund 
 

Apel 6 

Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 

 
Obiectivul apelului 
Creşterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv a 
comunităților interetnice, care să contribuie la incluziunea lor socială. 
 
Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; 

 Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, 
precum și Fundația Națională pentru Tineret; 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 
personalitate juridică. 

 
Activități 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 a celor care aparțin altor etnii, 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 
membri romi și pe cei din alte etnii ai comunității (sport, evenimente culturale 
și educaționale, sărbători locale etc.); 

 Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare 
cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea 
de strategii locale, promovarea problemelor comunităţii rome în strategia 
locală etc.; 

 Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy care să sprijine 
nevoile lor; 

 Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și alți 
membri ai comunității locale; 

 Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din alte comunități 
interetnice; 

 Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile; 

 Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente 
(metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a 
răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile; 

 Creare de reţele / Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru 
a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea 
problemelor locale. 

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 

 Granturi mici 
 
- între 5.000 şi 50.000 Euro 
 

 Alocare specială 
 
Creşterea capacităţii şi 
incluziunea romilor 
 
- 500.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 % 
 
 
Termen limită 
11 Martie 2020; ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
 
https://activecitizensfund.ro/ap
el-6/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-6/
https://activecitizensfund.ro/apel-6/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

Program de finanțare: Active Citizens Fund 
  

Apel 5 

Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal, Runda 1 
 
Obiectivul apelului 
Obiectivul acestui apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de 
monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte 
legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen. 
 
Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; 
 Fundațiile pentru Tineret de la nivel județean și ale municipiului București 

precum și Fundația Națională pentru Tineret; 
 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 

personalitate juridică. 
 
Activități eligibile 

 Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 
stereotipurilor și susținerea / consolidarea / extinderea schimbărilor pozitive în 
atitudini și practici legate de drepturile omului, respectiv egalitate de gen și 
violență bazată pe gen (VBG); 

 Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni pentru 
a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica 
activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Aceasta 
include dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, pagini web 
accesibile, mecanisme etc.; 

 Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar 
nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului;  

 Promovarea adoptării perspectivei drepturilor omului în activitatea ONG-urilor 
care vizează alte domenii de activitate precum educație, sănătate, servicii 
sociale etc. și promovarea de măsuri pozitive în prevenirea conflictelor. Se pot 
dezvolta materiale / instrumente / metodologii; 

 Studii, rapoarte, colectare de date în domeniul drepturilor omului pentru 
documentarea/ fundamentare unor initiaţive în lobby, advocacy, campanii și 
dezvoltarea de servicii; 

 Activități de monitorizare privind implementarea politicilor și strategiilor 
naționale, a recomandărilor instituțiilor internaţionale de monitorizare privind 
drepturile omului, respectiv respectiv egalitate de gen și violență bazată pe 
gen (VBG);  

 Advocacy pentru îmbunătățirea legislației, aplicarea legii, îmbunătățirea / 
dezvoltarea de servicii pentru victimele discriminării și încălcării 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 violență bazată pe gen; 

 Combaterea discursului instigator la ură prin măsuri pozitive, de exemplu 
crearea de reţele de colaborare (multi stakeholder) pentru promovarea unei 
înțelegeri comune, promovarea dialogului și generarea de acțiuni constructive 
în diferite domenii; 

 Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în școală sau la locul de muncă 
în vederea adoptării / întăririi / includerii în activitatea lor a unei perspective a 
drepturilor omului și tratamentului egal; 

 Campanii de informare și educare privind discriminarea pentru a recunoaște 
abuzul sau încălcările drepturilor omului și sprijin în vederea susținerii  acestor 
drepurilor. 

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 

 Granturi medii 
 
- 50.001 – 100.000 Euro 

 Granturi mari 
 
- 100.001 – 250.000 Euro 

 Granturi strategice 
 
- 100.001 – 250.000 Euro 

 Alocare specială 
 
- 250.000 Euro pentru 
Egalitate de gen și violență 
bazată pe gen 
- 750.000 Euro pentru 
Combaterea încălcării 
drepturilor omului şi a 
discriminării romilor 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 % 
 
Termen limită 
Runda 1 
11 Martie 2020; ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://activecitizensfund.ro/ap
el-5/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-5/
https://activecitizensfund.ro/apel-5/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

Program de finanțare  

Active Citizens Fund 

 
Apel 4  
Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 
 
Obiectivul apelului 
Obiectivul acestui apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor 
omului / tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru 
grupurile țintă insuficient deservite. 
 
Solicitanți eligibili 

 ONG-uri; 

 Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București precum și Fundația Națională pentru Tineret; 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 
personalitate juridică. 
 

Activități eligibile 
 
Granturi mici și Granturi tip răspuns rapid 
 

 Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 
stereotipurilor și susținerea / consolidarea / extinderea schimbărilor 
pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului, respectiv 
egalitate de gen și violență bazată pe gen; 

 Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni 
pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, 
care se implică activ în apărarea drepturilor omului și promovarea 
tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea de 
instrumente, platforme, pagini web accesibile, mecanisme etc.; 

 Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass 
media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor 
omului; 

 Furnizarea / îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv 
pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și încălcării 
drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violență 
bazată pe gen; 

 Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în școală sau la locul 
de muncă 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/ tratment 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.  

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 
Granturi mici - Între 5.000 și 
50.000 Euro 
Granturi tip răspuns rapid - 
Între 5.000 și 15.000  Euro 
Alocare specială 
- 250.000 Euro pentru egalitate 
de gen și violență bazată pe 
gen 
- 250.000 Euro pentru 
combaterea încălcării 
drepturilor omului şi a 
discriminării romilor 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 %  
 
Termen limită 

 Granturi mici 
 
11 Martie 2020; 16:00 – pentru 
prima sesiune de evaluare; 
 
11 Noiembrie 2020; 16:00 – 
pentru a doua sesiune de 
evaluare; 
 
30 Iunie 2021; 16:00 – pentru 
a treia sesiune de evaluare; 
 

 Granturi tip răspuns 
rapid 

27 Aprilie 2023; 16:00 
 
Informații suplimentare 
 

https://activecitizensfund.ro/
apel-4/ 
 
 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Program de finanțare  

Active Citizens Fund 

 

Apel 3  

Activism civic și advocacy, Runda 1 

 

Obiectivul apelului 

Obiectivul acestui apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, 
monitorizare și advocacy la nivel local și central. 
 
Solicitanți eligibili 
 

 ONG-uri; 

 Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, 
precum și Fundația Națională pentru Tineret; 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 
personalitate juridică. 
 

Activități eligibile 
 

 Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în sectorul 

public / privat;  

 Inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor de politici 

publice, campanii de advocacy și reacții publice; 

 Litigii / cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de watchdog a 
organizațiilor societății civile (consiliere, asistență juridică, etc.); 

 Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal/fiscal a 
politicilor publice ce afectează societatea civilă; 

 Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții; 

 Organizarea de activități educaționale privind protecția mediului/ 
schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative;  

 Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor publice prin abordări 
participative privind protecția mediului/ schimbărilor climatice; 

 Litigii / cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică, etc.).  

Lista nu este exhaustivă. 

 

 

 

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 

 Granturi medii 
 
Între 50.001 – 100.000 Euro 

 Granturi mari 
 
Între 100.001 – 250.000 
Euro 

 Granturi strategice 
 
Între 100.001 – 250.000 
Euro 

 Alocare specială 
pentru mediu și 
schimbări climatice 

 
3.500.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
 
mimim 10 % 
 
Termen limită 
 
11 Martie 2020; ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://activecitizensfund.ro/
apel-3/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-3/
https://activecitizensfund.ro/apel-3/
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DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare  
Active Citizens Fund 
 

Apel 2 
Educaţie şi implicare civică, Runda 1 
 

Obiectivul apelului 

Obiectivul apelului este de a creşte nivelul educației civice cu privire la 
drepturile omului și de a acorda sprijin cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor. 
 
Solicitanți eligibili 
 

 ONG-uri; 

 Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București; 

 Fundația Națională pentru Tineret; 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 
personalitate juridică. 

 
Activități eligibile 
 

 Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor 
civice și drepturilor omului (în afara sistemului formal); 

 Sprijinirea iniţiativelor de media literacy; 

 Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari (cu experiență) și ONG-
uri mici (mai puțin experimentate) pentru a susţine educația civică și 
cea pentru drepturile omului; 

 Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice; 

 Litigii / cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării 
cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.). 

Lista nu este exhaustivă. 
 
 

 

  

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
 
Între 50.001 – 100.000 Euro 
 
Contribuție beneficiar 
 
minim 10 % 
 
Termen limită 
 
Runda 1 
 
11 Martie 2020, ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://activecitizensfund.ro/
apel-2/ 
 
 

https://activecitizensfund.ro/apel-2/
https://activecitizensfund.ro/apel-2/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare  
Active Citizens Fund 
 

Apel 1 
Participare civică în zone insuficient deservite 
 

Obiectivul apelului 

Obiectivul acestui apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru 
grupuri țintă insuficient deservite. 
 
Solicitanți eligibili 
 

 ONG-uri; 

 Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București; 

 Fundația Națională pentru Tineret; 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu 
personalitate juridică. 

 
Activități eligibile 
 
Pentru granturile mici şi granturile tip răspuns rapid: 

 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.). 

Lista nu este exhaustivă. 

ALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

 
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: Între 5.000 și 
50.000 Euro 
Granturi tip răspuns rapid: 
Între 5.000 și 15.000  Euro 
 
Contribuție beneficiar 
minim 10 %  
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Proces de aplicare continuu cu 
trei sesiuni de evaluare si trei 
date limită de depunere a 
proiectelor pentru fiecare 
sesiune de evaluare: 
- 11 Martie 2020; 16:00 (ora 
României), pentru prima 
sesiune de evaluare 
- 11 Noiembrie 2020; 16:00 
(ora României), pentru a doua 
sesiune de evaluare 
- 30 Iunie 2021; 16:00 (ora 
României), pentru a treia 
sesiune de evaluare 
Granturi tip răspuns rapid: 
Proces de aplicare şi evaluare 
continuă, pe măsură ce se 
primesc aplicațiile: 
- 27 Aprilie 2023; 16:00 (ora 
României) 

 
Informații suplimentare 
 
https://activecitizensfund.ro/
apel-1/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    MARTIE 2020 

 

Program de finanțare  
RO-Energy 
 

Apel  
Îmbunătățirea eficienței energetice 
 

Obiectivul programului 

Obiectivul programului este „Mai puțină energie obținută prin consumul de 
carbon și siguranță crescută a aprovizionării”. 

Solicitanți eligibili 
 

 ONG-uri; 

 Instituții publice;  

 IMM-uri. 
 
Domenii eligibile 
 
Toate cele trei apeluri - apelul 4(a), apelul 4(b) și schema de granturi mici 
sprijină proiectele care contribuie direct la reducerea gazelor cu efect de seră. 
Proiectele trebuie să urmărească: 
 

 Eficiența energetică în clădiri; 

 Eficiența energetică în industrie; 

 Eficiența energetică în infrastructură; 

 Eficiența energetică a produselor; 

 Eficiența energetică în sectorul transporturilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Finanțator  
Granturile SEE și 
Norvegiene 2014 – 2021 
 
Valoare grant 
Pentru Apelul 4: între 
200.000 Euro și  2.000.000 
Euro 
 
Pentru Schema de granturi 
mici - între 50.000 euro și 
200.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Rata de cofinanțare din 
proiect poate varia între 
10% și 90%, în funcție de 
tipul de ajutor acordat, tipul 
și dimensiunea aplicantului 
și alte elemente incluse în 
prevederile regulamentului 
 
Termen limită 
31 martie 2020, ora 14:00  
 
Informații suplimentare 
 
https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/renewe
able-
energy/romania/romania-
energy/energy-efficiency-
subpage/call/ 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  
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Program de finanțare  
Educaţie, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România 
 

Apel pentru propuneri de proiecte 2019 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS)  
 

Obiectivul programului 

Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă 
a copiilor romi. 
 
Solicitanți eligibili 
 
Pentru proiectele din domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, candidaţii pot 
fi: organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) din România sau instituţiile 
publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. 
Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu.  
 
În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai naţionale. 
Acestea trebuie să fie depuse şi implementate în consorţii compuse dintr-un 
coordonator român şi 5 – 6 şcoli. Partenerii eligibili în consorțiu sunt școlile 
românești în care sunt înscriși minimum 20% copii romi. 
 
 
Activități eligibile 
 

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

 Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi 
multicultural; 

 Activităţi comune de învăţare/ conştientizare privind antidiscriminarea, 
organizate pentru părinţii romi şi de alte etnii; 

 Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate 
pentru elevii romi şi de alte etnii. 
 

 

  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 şi Guvernul 
României 
 
Valoare grant 
minim 60 000 Euro  
maxim 200 000 Euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Pentru proiectele din 
domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală al cărui 
candidat 
(coordonatorul consorţiului) 
este o instituţie publică, 
grantul va acoperi 100% din 
costurile eligibile. 
 
Pentru proiectele din 
domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală al cărui 
candidat 
(coordonatorul consorţiului) 
este un ONG, grantul va 
acoperi numai 90% din 
costurile eligibile. 
 
Termen limită 
05 mai 2020, ora 13.00. 
 
Informații suplimentare 
https://www.eeagrants.ro/ap
eluri/pg/2 
 
 
http://www.eea4edu.ro/wp-
content/uploads/2019/12/R
OMA/CALL_RCIS_2019_R
O.pdf 

https://www.eeagrants.ro/apeluri/pg/2
https://www.eeagrants.ro/apeluri/pg/2
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/12/ROMA/CALL_RCIS_2019_RO.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/12/ROMA/CALL_RCIS_2019_RO.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/12/ROMA/CALL_RCIS_2019_RO.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/12/ROMA/CALL_RCIS_2019_RO.pdf
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Program de finanțare  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 

Măsura 15, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” 

Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor” - Sesiunea 3;  

Obiectiv 

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a submăsurii 15.1 ”Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” a avut ca scop reducerea numărului de intervenții 

silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu 

impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de 

angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute 

în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor. 

 
Solicitanți eligibili 
 

 Unitățile administrativ teritoriale care au în proprietate publică sau 
privată terenuri forestiere; 

 Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri 
forestiere; 

 Asociații ale beneficiarilor. 
 
Activități eligibile 
 
În cadrul schemei sunt finanțate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe 

specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: 

 Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște; 

 Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri 

(Pachetul 2 poate fi aplicat doar împreună cu Pachetul 1). 

 

 

 

 

 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană şi 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

a) suprafețe cuprinse între 
100 ha şi 500 ha (inclusiv) 
sprijinul financiar se acordă 
100% din valoarea plății 
compensatorii; 

b) pentru suprafaţa cuprinsă 
între 500,01 ha şi 1000 ha se 
va acorda 85% din valoarea 
plăţii compensatorii; 

c) pentru suprafaţa cuprinsă 
între 1000,01 ha şi 5000 ha 
se va acorda 65% din 
valoarea plăţii compensatorii; 

d) pentru suprafaţa mai mare 
de 5000 ha se va acorda 
50% din valoarea plăţii 
compensatorii. 

 
Contribuție beneficiar 
Între 100 ha și 500 ha - 0%; 
Între 500,01 ha şi 1000 ha - 
15 %; 
Între 1000,01 ha şi 5000 ha 
– 35 %; 
Peste 5000 ha – 50 % 
 
Termen limită 
Perioadă de depunere: 
2 martie –15 mai 2020 
 
Informații suplimentare 
 
http://www.apia.org.ro/files/
pages_files/PO_M15_sesiu
nea_3_2020.pdf 
 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/PO_M15_sesiunea_3_2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/PO_M15_sesiunea_3_2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/PO_M15_sesiunea_3_2020.pdf
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Program de finanțare  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul 

specific 3.12 

 
Apel 
 
Cunoștințe, competențe, aptitudini ale angajaților în domeniul alfabetizării 
digitale 
 
Obiectivul apelului 
 
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini digitale ale 
angajaţilor din IMM-uri prin stimularea angajatorilor pentru organizarea de 
programe de învățare la locul de muncă. 

 
Solicitanți eligibili 
 

 ONG-uri; 

 Microîntreprindere;  

 Întreprindere mare; 

 IMM-uri;  

 Cameră de comerț; 

 Organizaţii sindicale; 

 Patronate; 

 Federații. 

 
 
Activități eligibile 
 

 Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul 
alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor; 

 Evaluare / validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor 
aferente cerințelor locurilor de muncă; 

 Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de 
învățare la locul de muncă. 

 

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
max. 1.000.000 Euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Variabilă 
0% - întreprinderi fără scop 
patrimonial 
5% - întreprinderi cu scop 
patrimonial 
 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-ghidul-pocu-
competente-digitale-pentru-
angajatii-imm/ 
 

 

 

 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-pentru-angajatii-imm/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-pentru-angajatii-imm/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-pentru-angajatii-imm/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-pentru-angajatii-imm/
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CONTACT 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402 

Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900 

Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967 

Email: office@adroltenia.ro 

Website: https://www.adroltenia.ro/ 

Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30 

 

 

Elaborat de : 

Mihaela Lupăncescu – Șef Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

Corina Pașolea - Agent dezvoltare Parteneriate și Marketing Regional 

 

Materialul prezintă o selecție a surselor de finanțare disponibile la nivelul lunii martie 2020 

mailto:office@adroltenia.ro
https://www.adroltenia.ro/

