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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR       MARTIE 2020 

Programul de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.13 
 
Apel  
Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat 
 
Obiectivul apelului: 
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 
învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
 
Solicitanți eligibili 

 Instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate; 
 Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare 

ale Academiei Române; 
 Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv 

parteneriate intre acestea și sectorul privat centre de CDI; 
 Academia Română; 

Sunt încurajate parteneriatele între entitățile mai sus menționate .  
În cadrul acestui apel de proiecte este obligatorie includerea în parteneriat a 
cel puțin uneia dintre categoriile de organizații detaliate mai jos: 

 Angajatori; 
 Asociații profesionale; 
 Camere de comerț și industrie; 
 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor 

Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială. 
 
Activități eligibile principale (relevante și obligatorii) 

 Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii 
din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi 
programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicații directe în 
economie, cu atenție deosebită acordată sectoarelor economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI, inclusiv prin furnizarea de 
sprijin financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a 
se implica în cercetarea postdoctorală, inclusiv prin acordarea de burse 
și sprijinirea mobilității interne și transnaționale; 

 Activități de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri 
cercetători (organizarea unor sesiuni comune doc-postdoctorat, sub 
îndrumarea unor tutori/mentori) în scopul asigurării complementarității 
cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în 
sprijinul internaționalizării învățământului terțiar; 

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind 
nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel 
regional/local.  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grane 
Valoarea eligibilă maximă a 
unui proiect pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate (Nord-
Est, Nord-Vest, Vest, Sud-
Vest Oltenia, Centru, Sud-
Est și Sud-Muntenia) este de 
1.500.000  euro 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului reprezintă 
procentul din valoarea totală 
eligibilă a proiectului propus, 
care va fi suportat de 
solicitant, conform cerințelor 
prevăzute în documentul 
Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020  
http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/C
U/POCU-
2014/20.04/ORIENTARI.GENE
RALE.POCU.pdf 
 
Termen limită 
nelansat 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-apel-pocu-pentru-
sprijinirea-doctoranzilor-si-
cercetatorilor/ 
 

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR       MARTIE 2020 

Programul de finanțare 

Programul Operațional Competitivitate 
Obiectivul specific 1.1, acţiunea 1.1.1  
 
Apel 
Proiecte pentru clusterele de inovare 2019 
 
Obiectivul programului 
Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și 
sănătate 
 
Solicitanți eligibili 
Prezentul tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate 
investiții pentru cercetare-dezvoltare, activități de inovare și activități de 
exploatare în clusterele inovative. 
Solicitantul de finanțare este: 

 Entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un 
cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în 
România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca 
asociație sau fundație; 

 Un membru oficial al organizației clusterului care respectă condițiile de 
la punctul 1 desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe 
la competiția organizată pentru proiectele de tip “Cluster inovativ” în 
numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de 
administrare și exploatare a clusterului pentru proiectul depus în cadrul 
acestei competiții, înregistrat în România și constituit conform legislației 
relevante în vigoare. Membrul oficial al organizației clusterului 
desemnat va fi :  

- Societate comercială; 
- Institut național de cercetare-dezvoltare sau instituție de 

învățământ superior, acreditată; 
- Cameră de comerț. 

 
Activități eligibile 

 Investiții în facilități de cercetare dezvoltare comune ale clusterului: 
Achiziționarea de teren 

 Activități de inovare în cluster; 

 Activități de exploatare a clusterului; 

 Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul). 
Un proiect care conține activități de investiții în facilități CD comune trebuie să 

cuprindă obligatoriu activități pentru achiziționarea de instalații, utilaje, 

echipamente pentru CD. Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd numai 

activități de construcție/modernizare/extindere clădiri fără dotarea acestora cu 

aparatură, instrumente, echipamente CD. 

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

 minim 2.375.750 lei 
(echivalentul a 
500.000 euro); 

 

 maxim 35.636.250 
lei 

 (echivalentul a 
7.500.000 

 euro). 
 
Contribuție beneficiar 

 Investiții în clustere 
de inovare - minim 
35%; 

 Activități de Inovare 
(numai pentru IMM) 
– minim 50%; 

 Activități de 
exploatare în clustere 
de inovare - minim 
50%. 

 
Termen limită 
28 aprilie 2020 
 
Informații suplimentare 
 
http://mfe.gov.ro/poc-
proiectele-pentru-
finantarea-clusterelor-pot-fi-
depuse-in-perioada-29-
ianuarie-28-aprilie/ 
 

 
 
 

http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR       MARTIE 2020 

Program de finanțare 

Programul Operațional Infrastructură Mare 
 

Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, apel B 
 
Apel 
Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 
ecosistemelor degradate 
 
Obiectivul apelului 
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. 
 
Solicitanți eligibili 
ANANP/instituţia/structura care este responsabilă pentru administrarea/ 
asigurarea managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu:  

 organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 

 institute de cercetare;  

 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. 

 
Activități eligibile 
Prin Obiectivul Specific 4.1 sunt vizate acţiuni de tip:  
B. Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 
conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru 
speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin):  

 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.   

 
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 
http://mfe.gov.ro/poim-175-
milioane-euro-pentru-protectia-
si-conservarea-biodiversitatii-
si-refacerea-ecosistemelor-
degradate/ 
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR       MARTIE 2020 

Program de finanțare 
Programul Erasmus+, cerere de propuneri 2020 
 
Obiectiv 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de 
competențe suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunătățirea 
competențelor lingvistice 

 
Solicitanți eligibili 
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, 
tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. 
În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în 
contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în 
scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în domeniul tineretului. 
 
Activități eligibile 
Acțiunea - cheie 1 (AC1) - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării  

 Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului; 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior; 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, 
al învățământului școlar și al educației pentru adulți;  

 Programele comune de masterat Erasmus Mundus. 
 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici  

 Parteneriate strategice în domeniul tineretului;  

 Parteneriate strategice în domeniul educației și formării;  

 Universitățile europene; 

 Alianțele cunoașterii;  

 Alianțele competențelor sectoriale; 

 Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior;  

 Consolidarea capacităților în domeniul tineretului. 
 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) - Sprijin pentru reformarea politicilor  

 Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii;  
 
Activitățile Jean Monnet 
 
Sport  

 
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană  
 
Valoare grant 
Bugetul total alocat cererii 
de propuneri, precum și 
repartizarea sa sunt 
orientative și pot fi 
modificate. Consultați 
https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/resources/documents/a
nnual-work-programmes_ro  
în ceea ce privește bugetul 
disponibil pentru fiecare 
acțiune. 
 
Contribuție beneficiar 
Variabilă (pentru detalii, vă 
rugăm să consultați ghidul 
https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/resources/programme-
guide) 
 

Termen limită 
Variabil (pentru detalii, vă 
rugăm să accesați următorul 
link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=
CELEX:C2019/373/06&from
=EN 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR       MARTIE 2020 

Program de finanțare  
Programul RO-Cultura 
 
Apel 
Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020 
 
Obiectivul apelului 
Dezvoltarea de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele 
Donatoare în vederea elaborării unor proiecte viitoare referitoare la 
îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul 
apelurilor de proiecte “Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea 
audienței și a publicului” și “Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea 
romă aferente Programului” 
 
Solicitanți eligibili 
Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în 
cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale. 
Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 

 să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre 
Statele Donatoare; 

 să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală; 

 se încadrează în una din următoarele categorii: 

 entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau 
organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în 
unul dintre Statele Donatoare; 

 entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau 
organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în 
România. 

Activități eligibile 

 Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile 
din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor 
de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor 
proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot 
fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea 
antreprenoriatului cultural, Creșterea audienței și Sprijinirea 
inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente 
Programului; 

 Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în 
parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la 
cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte 
Consolidarea antreprenoriatului cultural, Creșterea audienței și 
Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin 
participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează 
patrimoniul cultural.  
Acticitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și  
Liechtenstein.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Pentru o inițiativă bilaterală 
finanțată în cadrul acestui 
apel, sumele forfetare se 
acordă pentru maxim 2 
persoane/solicitant. 
 
Suma acordată pentru 
fiecare persoană este de: 
 maxim 1.260 euro pentru 
deplasări din România în 
Norvegia; 
 maxim 1.635 euro pentru 
deplasări din România în 
Islanda; 
 maxim 1.025 euro pentru 
deplasări din România în 
Liechtenstein; 
 maxim 1.280 euro pentru 
deplasări din Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein în 
România. 
 
Contribuție beneficiar 
Sprijinul financiar acordat 
poate să ajungă până la 
100% din valoarea totală 
eligibilă a inițiativei 
bilaterale. 
 
Termen limită 
30 septembrie 2020 
 
Informații suplimentare 
https://www.ro-
cultura.ro/files/apel-bilaterale-
2020/Ghidul%20solicitantului%
20actualizat_18.03.2020.pdf 
 

https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/initiative-
bilaterale/apel-bilaterale-1-
2020

https://www.ro-cultura.ro/files/apel-bilaterale-2020/Ghidul%20solicitantului%20actualizat_18.03.2020.pdf
https://www.ro-cultura.ro/files/apel-bilaterale-2020/Ghidul%20solicitantului%20actualizat_18.03.2020.pdf
https://www.ro-cultura.ro/files/apel-bilaterale-2020/Ghidul%20solicitantului%20actualizat_18.03.2020.pdf
https://www.ro-cultura.ro/files/apel-bilaterale-2020/Ghidul%20solicitantului%20actualizat_18.03.2020.pdf
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2020
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2020
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2020
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2020
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR       MARTIE 2020 

Program de finanțare 
Programul Corpul European de Solidaritate, Cerere de propuneri 2020  
 
Obiectiv 
Obiectivul Corpului European de Solidaritate este de a permite cât mai multor 
tineri să ia parte la o serie amplă de activități destinate să promoveze 
solidaritatea fie prin intermediul voluntariatului, fie prin dobândirea de 
experiență profesională, în scopul de a rezolva situații dificile pe tot teritoriul 
Uniunii Europene. 

 
Solicitanți eligibili 
Orice organism public sau privat poate solicita finanțare. În plus, grupurile de 
tineri înregistrați pe portalul Corpului European de Solidaritate pot solicita 
finanțare pentru proiecte de solidaritate.  

 
Activități eligibile 
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului 
european de solidaritate: 

 Proiecte de voluntariat; 

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

 Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată; 

 Stagii și locuri de muncă; 

 Proiecte de solidaritate; 

 Eticheta de calitate. 
 

 

 

 

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană  
 
Valoare grant 
Nivelul granturilor atribuite 
variază în funcție de anumiți 
factori, cum ar fi tipul 
proiectului și numărul 
partenerilor implicați.  
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 

 proiecte de voluntariat/ 
stagii și locuri de muncă/ 
proiecte de solidaritate: 30 
aprilie 2020, 1 octombrie 
2020, ora 13:00 

 parteneriate de voluntariat: 
30 aprilie 2020, ora 13:00 

 echipe de voluntari în 
domenii cu prioritate ridicată: 
17 septembrie 2020, ora 
13:00 
 
Informații suplimentare 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=
CELEX:C2019/382/08&from
=EN 
 

 

https://ec.europa.eu/youth/si
tes/youth/files/c20196150.p
df 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/c20196150.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/c20196150.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/c20196150.pdf
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Program de finanțare 

Europa Creativă - Subprogramul Cultura 
 

Apel  
„Co-creation and Co-production scheme for the music sector”- 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 pentru a facilita dezvoltarea repertoriului muzical european 
 
Solicitanți eligibili 

 Universități; 

 Organizații nonprofit publice sau private; 

 Autorități publice (naționale, regionale, locale); 

 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 aprilie 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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Program de finanțare 

Europa Creativă 

 

Apel 

Conectarea culturii cu arta conținutului audiovizual prin digitalizare 

 
Obiectivul apelului 
Sprijinirea proiectelor pilot care explorează potențialul colaborării dintre diferite 

sectoare culturale și creative și care implică utilizarea tehnologiilor inovative 

Solicitanți eligibili 

 Universități; 

 Entități nonprofit (private sau publice); 

 Autorități publice (naționale, regionale, locale); 

 Organizații internaționale; 

 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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Program de finanțare 

Fondul pentru Relații Bilaterale 

 
Apel 

Apel pentru inițiative bilaterale - Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2021 

 
Obiectivul programului 
Dezvoltarea cooperării, îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii reciproce 
între România, Norvegia, Islanda și/sau Liechtenstein 
 
Solicitanți eligibili 
Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică 
din România și Statele Donatoare este considerată promotor sau partener 
eligibil. 
Alţi parteneri eligibili: entitățile publice și organizațiile neguvernamentale 
înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic 
European care are frontieră comună cu România. 

 
Activități eligibile 
Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, 
festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri etc. care vizează cooperarea, 
transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România 
și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:  

 sectoarele culturale și creative; 

 conservarea și utilizarea patrimoniului cultural; 

 promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural; 

 dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of 
the future.  

Lista nu este exhaustivă. 
 
Inițiativele trebuie să includă cooperarea între una sau mai multe persoane 
juridice dintr-un stat donator și una sau mai multe persoane juridice din 
România. 
 
Observație: 

Începând din data de 24.03.2020, apelul se suspendă pentru o perioadă 

de 3 luni.  Decizia a fost luată ca urmarea a incertitudinii și riscurilor 

legate de implementarea activităților bilaterale în contextul pandemiei 

COVID-19. După ce va fi redeschis, termenul de depunere al aplicațiilor 

va fi extins în consecință. 

  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 şi Guvernul 
României 
 
Valoare grant 
minim 15.000 euro  
maxim 50.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
0 % 
 
Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 
16:00 
 
Informații suplimentare  
https://www.eeagrants.ro/sti
ri/deschidem-astazi-apelul-
pentru-finantarea-de-
evenimente-in-contextul-
timisoara-2021-capitala-
europea?fbclid=IwAR1G_rx
dZxEisF6qkhDBxDo5xkc28
HDgZrA8xX-hV-
g4hVt2wo_2fwoh8mQ 
 
 
https://www.eeagrants.ro/fil
es/upload-dir/347-apel---
fondul-pentru-relatii-
bilaterale.pdf 

https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
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Program de finanțare 

Programul Orizont 2020 

Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice 
 

Obiectivul programului 

Fast Track to Innovation face parte din Programul Orizon 2020 și are scopul 
de a oferi finanțare pentru activitățile de inovare din orice sector tehnologic. 
Programul vizează noile tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri 
relativ mature, care au nevoie de dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă 
piață și a realiza o implementare mai largă.  
Programul urmărește: 

 Să accelereze adoptarea pe piață a ideilor inovatoare, oferind finanțare 
printr-o schemă deschisă și accesibilă; 

 Stimularea participării solicitanților pentru prima dată la finanțarea UE 
în domeniul cercetării și inovării; 

 Creșterea investițiilor din sectorul privat în cercetare și inovare. 
 
Solicitanți eligibili 
 
Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: 
 

 Universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie; 

 Companiile private din sectorul industrial; 

 Clustere; 

 Asociații industriale;  

 Incubatoare;  

 Investitori și sectorul public; 

 Start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe. 
 
Activități eligibile 
 

 Pilotarea; 

 Testul; 

 Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală; 

 Validarea modelelor de afaceri; 

 Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor. 
 
 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană 
 
Valoare grant 
Contribuția maximă UE pe 
acțiune este de 3 milioane 
euro (rata de finanțare: 70% 
pentru companiile cu profit, 
100% pentru companiile 
non-profit). 
 
Contribuție beneficiar 
rata de finanțare:  

 70% pentru 
companiile cu profit;  

 100% pentru 
companiile non-
profit. 

Termen limită 
Apelul este deschis continuu 
pe parcursul anului 2020, cu 
3 întreruperi (cut-off)/an/fază 
dedicate evaluării: 
Cut-off 2019 

 22 Octombrie 
 
Cut-off 2020 

 19 Februarie 

 09 Iunie 

 27 Octombrie 
 
Informații suplimentare 
 
https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h202
0-section/fast-track-
innovation-pilot 
 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
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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 Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

 

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

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

