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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare  
Programul Operațional Regional 2014 - 2020  
 

Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.3, Apelul 3 
 
Apel 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: copii 
 
Obiectivul apelului 
Crearea infrastructurii sociale necesare ca urmare a închiderii centrelor de 
plasament în vederea dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții. 

 
Solicitanți eligibili 
Solicitanții de finanțare sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care 
dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia 
parteneriate cu:  

 Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în 
subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social; 

 Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, 
conform legislaţiei aplicabile în vigoare: 

- asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale 
ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în 
conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

- unităţi de cult/structuri aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau 
codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii 
constituite de culte. 

 
Activități eligibile 

 construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 
infrastructurii pentru centrele de zi pentru copii; 

 construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea caselor de 
tip familial pentru copii; 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unor imobile şi 
transformarea lor în centre de zi pentru copii; 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea unor imobile şi 
transformarea lor în case de tip familial pentru copii; 

 asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice (inclusiv 
branşarea la utilităţi) pentru centrele de zi pentru copii  şi pentru casele 
de tip familial pentru copii; 

 crearea/ modernizarea/ adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilităţi. 

 

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

 Valoare  minimă 
eligibilă:   200.000 
euro;  

 Valoare maximă 
eligibilă:  1.000.000 
euro.  

 
 
Contribuție beneficiar 
minimum 2%  

 
Termen limită 
1 decembrie 2020, ora 12.00  
 
(cererile de finanțare se vor 
depune exclusiv prin 
aplicația electronică 
MySMIS, începând cu data 
de 1 august 2020, ora 12.00) 
 
Informații suplimentare 
http://www.inforegio.ro/ro/ax
a-prioritara-8/apeluri-
lansate/463-gs-8-3-c-copii 
 
http://www.inforegio.ro/imag
es/documente/ghiduri/axa-
8/apeluri-lansate/8.3_C_-
_copii_Apel_3/GHID_8.3C_
Apel_3.rar  

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/axa-8/apeluri-lansate/8.3_C_-_copii_Apel_3/GHID_8.3C_Apel_3.rar
http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/axa-8/apeluri-lansate/8.3_C_-_copii_Apel_3/GHID_8.3C_Apel_3.rar
http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/axa-8/apeluri-lansate/8.3_C_-_copii_Apel_3/GHID_8.3C_Apel_3.rar
http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/axa-8/apeluri-lansate/8.3_C_-_copii_Apel_3/GHID_8.3C_Apel_3.rar
http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/axa-8/apeluri-lansate/8.3_C_-_copii_Apel_3/GHID_8.3C_Apel_3.rar
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare  
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 1, Obiectivele specifice 1.1 și 1.2 
 
Apel 
Viitor pentru tinerii NEETs I 
 
Obiectivele apelului:  

 creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile 
eligibile; 

 îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal a 
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la 
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. 

 
Solicitanți și parteneri eligibili 

 ONG-uri; 

 organizații de tineret, legal constituite; 

 furnizori autorizați de formare profesională a adulților; 

 furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării 
forței de muncă; 

 centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; 

 organizații sindicale; 

 organizații patronale; 

 Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, 
fără scop patrimonial; 

 SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa); 

 Ministerul Tineretului și Sportului și instituțiile subordonate/în 
coordonare; 

 asociații de întreprinderi. 
 
Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.  
Partenerii transnaționali nu sunt eligibili. 
 
În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile regiunile ILMT mai puțin 
dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia. 
 
Activități eligibile 
Activitatea 1: Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în 
vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt 
ocupate și nu urmează nicio formă de educație sau formare, în vederea 
direcționării acestora către SPO, în vederea înregistrării și profilării  - activitate 
suport. 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

 pentru proiectele 
mici: maximum 
1.000.000 euro 

 

 pentru proiectele 
mari: maximum 
4.000.000 euro 

 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 
cofinanțare proprie 
obligatoriu pentru fiecare tip 
de entitate juridică este 
prezentat în secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă 
a beneficiarului din cadrul 
documentului “Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020”, 
disponibil la  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
Informații suplimentare 
 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-viitor-
pentru-tinerii-neets-i/ 
 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
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Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri 
integrate și flexibile, cum ar fi: organizarea și derularea de programe de 
formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, 
perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 
privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și organizarea și derularea de programe de 
formare profesională altele decât cursurile de formare profesională autorizate 
în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională 
recunoscute la nivel de întreprindere) – activitate relevantă și obligatorie. 
 
Activitatea 3 - Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe 

alte căi decât cele formale, respectiv  non-formale și/ sau informale – activitate 

relevantă. 

Activitatea 4 - Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, 

respectiv medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu 

prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 

adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, 

inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil” – activitate relevantă și obligatorie. 

Activitatea 5 - Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu 

– activitate relevantă. 

Activitatea 6 - Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs 

cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu 

ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – activitate suport.     

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

 pentru proiectele 
mici: maximum 
1.000.000 euro 

 

 pentru proiectele 
mari: maximum 
4.000.000 euro 

 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 
cofinanțare proprie 
obligatoriu pentru fiecare tip 
de entitate juridică este 
prezentat în secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă 
a beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
Informații suplimentare 
 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-viitor-
pentru-tinerii-neets-i/ 
 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare  
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 3, Obiectivul specific 3.12 
 
Apel 
Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM 
 
Obiectivul apelului:  
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale 
angajaților. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații 
patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept 
privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea 
dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite în conformitate 
cu Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociații și 
fundații; 

 Camerele de Comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, 
fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr. 
335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat 
cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/și furnizori de 
formare profesională). 
 
În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte sunt eligibili și partenerii 
transnaționali. 

 
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; 

 organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor. 
  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
maximum 1.000.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 
cofinanțare proprie 
obligatoriu pentru fiecare tip 
de entitate juridică este 
prezentat în secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă 
a beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-ghidul-pocu-
competente-digitale-pentru-
angajatii-imm/ 
 
 

 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
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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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 
 
Apel 
Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vârstnice) în 
condițiile declarării situațiilor de epidemie 
 
Obiectivul apelului 
Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 

profesională adecvate nevoilor specifice. 

Solicitanți eligibili 
 Ministerul Muncii si Protectiei Sociale în parteneriat cu actorii 

sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical 
comunitară cu reprezentare națională, singuri sau în consorții. 

Prin actori sociali relevanți se înțeleg acele persoane juridice care au 
experienţă în domeniul uneia dintre activitățile proiectului în care vor fi 
implicate și pot acoperi aceste activitati la nivel național. 
În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte nu sunt eligibili partenerii 
transnaționali.  
 
Activități eligibile 
 
Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii de sprijin 
pentru persoanele vârstnice  
Activitatea are în vedere sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în izolare la 
domiciliu pe perioada crizei pandemice. 
Prin izolare la domiciliu nu se întelege strict măsura luată de autoritățile 
sanitare, conform prevederilor legale, de izolare a persoanei, ci se întelege 
contextul mai larg, dat în general de restricțiile de circulație impuse, de situația 
în care persoana decide să se auto-izoleze, de limitarea vizitelor altor 
persoane care aveau grijă de persoanele vârstnice etc.  
În cadrul acestei activități vor fi sprijinite măsuri de tipul: 

 sprijin material și financiar pentru persoanele implicate în furnizarea 
serviciilor de sprijin (ex. asistenți sociali, lucrători sociali, personalul 
autorităților/instituțiilor publice/private cu responsabilități în domeniu, 
voluntari, personal medical la pensie etc.); 

 asigurarea de materiale specifice pentru protecția colectivă și 
individuală, atât pentru personalul implicat în furnizarea serviciilor de 
sprijin, cât și pentru beneficiarii acestor servicii;  

 asigurarea de materiale, consumabile specifice pentru dezinfecția și 
igienizarea locuințelor, mijloacelor de transport, bunurilor și 
echipamentelor etc. 

 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Alocarea financiară pentru 
fiecare regiune de 
dezvoltare este de 
30.000.000 euro  
 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 
cofinanțare proprie 
obligatoriu pentru fiecare tip 
de entitate juridică este 
prezentat în secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă 
a beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-sprijin-
pentru-persoanele-din-
grupurile-vulnerabile-
persoane-varstnice-in-
conditiile-declararii-
situatiilor-de-epidemie/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
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Activitatea 2 (relevantă și obligatorie): Dezvoltarea și furnizarea de 
servicii de tip Call Center  

Activitatea are ca scop dezvoltarea de instrumente menite să vină în 
susținerea măsurilor de limitare a circulației pentru grupurile vulnerabile în 
vederea limitării numărului de infecții cu virusul COVID-19 și în vederea 
identificării problemelor și nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile pentru 
ameliorarea stării de vulnerabilitate.  

În cadrul acestei activități se are în vedere sprijinirea dezvoltării/furnizării de 
servicii de informare și consiliere destinate grupului țintă, inclusiv de mediere 
a relației dintre grupul țintă și autoritățile publice/societatea civilă/furnizorii de 
servicii sociale în vederea ameliorării situației de vulnerabilitate în contextul 
măsurilor de prevenire a răspândirii epidemiei, prin intermediul unui serviciu de 
tip Call Center. În contextul măsurilor luate de autorități în vederea reducerii 
riscului de răspândire a infecțiilor patogene prin măsuri de izolare socială, se 
are în vedere instituirea unor forme directe de comunicare la distanță. În acest 
sens, în mod obligatoriu fiecare proiect depus în cadrul prezentului apel de 
propuneri de proiecte trebuie să prevadă dezvoltarea și funcționarea unui 
serviciu de tip Call Center.   

NB. Solicitantul trebuie să asigure faptul că serviciul de tip Call Center 
este funcțional și utilizat pentru o perioadă de minimum 6 luni de la 
finalizarea proiectului. 

Având în vedere specificul activității relevante și obligatorii, în cazul acestui 

apel de propuneri de proiecte urmează să fie finanțat 1 proiect care să asigure 

implementarea la nivel național a serviciilor mai sus menționate. 

  

 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Alocarea financiară pentru 
fiecare regiune de 
dezvoltare este de 
30.000.000 euro  
 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 
cofinanțare proprie 
obligatoriu pentru fiecare tip 
de entitate juridică este 
prezentat în secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă 
a beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-sprijin-
pentru-persoanele-din-
grupurile-vulnerabile-
persoane-varstnice-in-
conditiile-declararii-
situatiilor-de-epidemie/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
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NOU! Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.8 
 
Apel 
Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii 
 
Obiectivul apelului 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 
 
Solicitanți și parteneri eligibili 
Autorități publice singure sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități 
publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri/ universități publice de Medicină 
și Farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali/ Ministerul Sănătății, inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, 
institutele şi instituţiile medicale). 
 
Activități eligibile 
Activitatea 1: Elaborarea şi furnizarea programului postuniversitar în domeniul 
economiei sănătății. 
În cazul acestei activități vor fi derulate următoarele sub-activități: 

 Sub-activitatea 1.1. Elaborarea curriculum-ului şi a materialelor de 
formare pentru programul de formare în domeniul economiei sănătății 
și integrarea acestuia în sistemul național de învățământ; 

 Sub-activitatea 1.2. Formarea personalului didactic implicat în 
furnizarea programului postuniversitar de formare profesională 
continuă şi/ sau programului postuniversitar de educație permanentă în 
domeniul economiei sănătății; 

 Sub-activitatea 1.3. Derularea în regim pilot a programului 
postuniversitar de formare profesională continuă şi/ sau programului 
postuniversitar de educație permanentă în domeniul economiei 
sănătății.  

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
maximum 3.000.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 
cofinanțare proprie (C.pr.) 
obligatoriu pentru fiecare tip 
de entitate juridică este 
prezentat în secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă 
a beneficiarului, din cadrul 
documentului Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la:  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-
economia-sanatatii-si-
echitatea-in-accesul-la-
servicii-si-tehnologii/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.9 
 

Apel 
Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate 
și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 
diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Solicitanți eligibili 
Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de 
obstetrică-ginecologie de nivelul III care au competență la nivelul regiunii de 
dezvoltare vizate de proiect. 
 
Parteneri eligibili 

 ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/sau activitatea 
2); 

 Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 

 instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care 
desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, 
regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în 
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu 
excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate; 

 autorități ale administrației publice locale (exclusiv pentru 
subactivitatea 1.2. și/sau activitatea 2); 

 autorități publice - spitalele publice din rețeaua autorităților 
administrației publice locale. 

 
Activități eligibile 
 
Activitatea 1: Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal   
În cazul acestei activități, pot fi derulate următoarele sub-activități:  

 Sub-activitatea 1.1 - desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării 
echipamentelor necesare și/sau a serviciilor necesare  pentru 
derularea activităților/sub-activităților de screening prenatal, inclusiv al 
celor necesare înființării şi funcționării centrelor de screening prenatal 
(ex. aparatură  necesară derulării acțiunilor de screening prenatal, 
echipamente necesare asigurării funcționalității raportărilor în registrul 
național de prevenire, depistare și tratament precoce prenatal, servicii 
de laborator etc.); 

 Sub-activitatea 1.2 - măsuri de identificare/mobilizare și de acordare de 
sprijin pentru grupul țintă (ex. identificare şi stabilire eligibilitate grup 
țintă, asigurare costuri de transport, cazare pentru grupul țintă și pentru 

 
 
 

Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 

Valoare grant 
Alocarea financiară disponibilă 
la nivelul fiecărei regiuni Nord-
Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia, Centru, Sud-Est și 
Sud-Muntenia este de 
2.500.000 euro iar valoarea 
maximă eligibilă a unui proiect 
este de 2.500.000 euro. 
Alocarea financiară disponibilă 
la nivelul regiunii București-Ilfov 
este de 4.000.000 euro iar 
valoarea maximă eligibilă a 
unui proiect este de 2.000.000 
euro. 
 

Contribuție beneficiar 
Procentul minim de cofinanțare 
proprie obligatoriu pentru 
fiecare tip de entitate juridică 
este prezentat în secțiunea 
4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minimă a beneficiarului din 
cadrul documentului Orientări 
privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la  

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 

Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-programe-
de-ingrijire-a-gravidei-si-
copilului-etapa-ii/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
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persoana care o asistă, dacă este cazul, ex. mediatorul sanitar,  alte 
măsuri de acompaniere necesare pentru grupul țintă, ex. 
medicație/tratament recomandat etc.); 

 Sub-activitatea 1.3 - măsuri de screening prenatal   
Sunt eligibile, pentru a beneficia de măsuri de screening prenatal, 
persoanele care la intrarea în intervenție îndeplinesc următoarele 
cerințe: a) sunt persoane gravide; b) au domiciliul/reședința într-una din 
regiunile vizate de proiect; 

 Sub-activitatea 1.4 - alte măsuri de screening prenatal  
Servicii medicale eligibile în cadrul subactivității 1.4.  (decontate ca și 
costuri reale): amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, monitorizarea 
şi tratamentul talasemiei şi hemofiliei, cordonocenteza; 

 Sub-activitatea 1.5. Sprijin pentru înființarea/asigurarea funcționalității 
centrelor de screening prenatal (ex. cheltuieli cu personal, cheltuieli de 
administrație, cheltuieli de tip FEDR etc.). 

 
Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului 
țintă al serviciilor de screening prenatal   
Intervenţii şi activităţi de informare, educare, conştientizare, comunicare la 
nivel de individ, grup şi/ sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, în 
condițiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populaţiei şi de 
gradul de conştientizare al propriilor nevoi legate de sănătate şi de drepturile 
la servicii de sănătate. 
 
Activitatea 3:  Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal 
La nivel de proiect, vor fi prevăzute în mod obligatoriu următoarele sarcini:  

 numirea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal; 

 elaborarea şi aprobarea unei proceduri de notificare a încălcării 
securității datelor cu caracter personal; 

 realizarea şi menținerea unei evidențe a activităților de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; 

 informarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, cu scopurile prelucrări datelor, a 
temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor şi cu potențialii 
destinatari ai datelor cu caracter personal; 

 evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

 
 
 

Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 

Valoare grant 
Alocareafinanciară disponibilă 
la nivelul fiecărei regiuni Nord-
Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia, Centru, Sud-Est și 
Sud-Muntenia este de 
2.500.000 euro iar valoarea 
maximă eligibilă a unui proiect 
este de 2.500.000 euro. 
Alocarea financiară disponibilă 
la nivelul regiunii București-Ilfov 
este de 4.000.000 euro iar 
valoarea maximă eligibilă a 
unui proiect este de 2.000.000 
euro. 
 

Contribuție beneficiar 
Procentul minim de cofinanțare 
proprie obligatoriu pentru 
fiecare tip de entitate juridică 
este prezentat în secțiunea 
4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minimă a beneficiarului din 
cadrul documentului Orientări 
privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
disponibil la  
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b561
6f5399d8fd2de1c268a9272b4
76f.pdf 

 
Termen limită 
Apel nelansat  
 

Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-programe-
de-ingrijire-a-gravidei-si-
copilului-etapa-ii/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
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Program de finanțare 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.1 
 
Apel 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială  
 

Obiectivul apelului 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate (romă și de altă etnie) din orașe cu peste 
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, 
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC. 

 
Solicitanți și parteneri eligibili 

 asociații și fundații; 

 furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței 
de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării 
forței de muncă privaţi acreditați; 

 furnizori autorizați de formare profesională; 

 centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; 

 autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 
coordonarea sau subordonate acestora; 

 furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

 organizații sindicale; 

 organizații patronale; 

 întreprinderi sociale de inserție; 

 angajatori; 

 Camere de Comerţ şi Industrie; 
Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu 
unități școlare locale/Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform 
Orientărilor GAL. 
 
Activități eligibile 
Cererile de finanțare trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile: 

 domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau 
menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu; 

 domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-
sociale: sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de 
servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-
sociale); 

 domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la 
educație - educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
minimum 101.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 

Contribuția 
solicitantului/partenerului 
pentru cheltuielile care nu fac 
obiectul schemei de ajutor de 
minimis - consultați secțiunea 
4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minimă a beneficiarului din 
cadrul documentului Orientări 
privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 

Contribuția 
solicitantului/partenerilor pentru 
cheltuielile care fac obiectul 
schemei de ajutor de minimis - 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului și partenerilor, 
după caz, pentru cheltuielile 
care fac obiectul schemei de 
ajutor de minimis, din totalul 
costurilor eligibile, este 0. 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 16:00 
 
Informații suplimentare 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-
mil-euro-pentru-reducerea-
numarului-de-persoane-in-
risc-de-saracie-si-
excluziune-sociala/ 
 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea 
părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;  

 domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă; 

 domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor 
persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul); 

 domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare 
şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, 
acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității pentru 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de 
facilitare și mediere.  

 

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
minimum 101.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 

Contribuția 
solicitantului/partenerului 
pentru cheltuielile care nu fac 
obiectul schemei de ajutor de 
minimis - consultați secțiunea 
4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minimă a beneficiarului din 
cadrul documentului Orientări 
privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 

Contribuția 
solicitantului/partenerilor pentru 
cheltuielile care fac obiectul 
schemei de ajutor de minimis - 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului și partenerilor, 
după caz, pentru cheltuielile 
care fac obiectul schemei de 
ajutor de minimis, din totalul 
costurilor eligibile, este 0. 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 16:00 
 
Informații suplimentare 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-
mil-euro-pentru-reducerea-
numarului-de-persoane-in-
risc-de-saracie-si-
excluziune-sociala/ 
 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Program de finanțare  
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 6, Obiective specifice 6.3., 6.5., 6.6.  
Apel 

Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial 
Obiectivul apelului 
Scopul principal al apelului constă în acordarea unui grant nerambursabil 
dedicat exclusiv implementării la nivel național a măsurilor destinate 
actualizării curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial, 
precum și îmbunătățirii competențelor profesionale ale personalului didactic, 
cu privire la utilizarea noului curriculum. 
Solicitanți și parteneri eligibili 
Ministerul Educației Naționale (MEN); 
Partenerii eligibili pot fi: 

 ONG-uri; 

 agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN 
şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

 instituţii de învăţământ (ISCED 1-2) acreditate, publice şi private, din 
reţeaua şcolară naţională; 

 furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii 
alternative, publici şi privaţi; 

 ANP şi instituţii subordonate; 

 autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel 
preuniversitar; 

 parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii 
sindicale). 

Activități eligibile 

 realizarea și adoptarea de către MEN a unui document strategic de 
asumare a viziunii modificărilor în domeniul curriculum-ului național 
obligatoriu revizuit pentru învățământul primar și gimnazial; 

 fundamentarea unor recomandări cu caracter metodologic pentru 
implementarea curriculum-ului obligatoriu și al celui opțional pentru 
învățământul primar și gimnazial și susținerea demersurilor de aplicare 
a noilor planuri-cadru și programe școlare; 

 dezvoltarea competențelor profesionale pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar primar și gimnazial, în vederea utilizării 
metodelor activ participative de educație bazate pe noul curriculum 
centrat pe competențe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul 
personalului care lucrează cu copii aparținând grupurilor vulnerabile, 
inclusiv copii aparținând minorității rome, copii cu nevoi speciale, copii 
din comunitățile dezavantajate socioeconomic; 

 alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite 
(ex. activități de formare care promovează incluziunea, activități de 
formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru 
facilitarea implementării curriculum-ului, activități de formare pentru 
echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind 
creșterea accesului la educație etc.).  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Se va selecta un singur 
proiect cu valoare maximă 
eligibilă de 43.932.500 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, disponibil la: 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
30 decembrie 2020 sau la 
semnarea contractului de 
finanțare 
 
Proiectul va fi depus exclusiv 
prin intermediul aplicației 
electronice MySMIS 2014. 
 
Informații suplimentare 
https://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe
/CU/POCU-
2014/19.09/Ghid.rar  
 
 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/19.09/Ghid.rar
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/19.09/Ghid.rar
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/19.09/Ghid.rar
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/19.09/Ghid.rar
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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; 

 școli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv 
parteneriate între 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 vederea 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 grant 
maximum 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, 
disponibil la: 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-apel-pocu-pentru-
sprijinirea-doctoranzilor-si-
cercetatorilor/ 
 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.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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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.13 
 
Apel  
Innotech Student 
 
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 și parteneri eligibili 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții și, dacă e cazul, 
partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv: 

 ONG-uri; 

 instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; 

 școli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv 
parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI; 

 institute/ centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare 
ale Academiei Române; 

 Academia Română; 

 asociaţii profesionale; 

 Camere de Comerț și Industrie; 

 instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; 

 furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi; 

 organizaţii sindicale şi patronate; 

 membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 parteneriate între categoriile mai sus menționate. 
Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.  
 
În cazul în care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existența 
unui parteneriat între categoriile mai sus menționate, va fi desemnat un lider 
de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile partenerilor, precum și 
activitățile pe care le va implementa fiecare partener. Administratorul schemei 
de antreprenoriat este PARTENERIATUL în ansamblu. 
 
Activități eligibile principale (relevante și obligatorii) 
Etapa I de implementare: Organizarea și derularea de programe de învăţare 
prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare 
profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de 
competențe antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
maximum 2.000.000 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://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 
16:00 (sistemul informatic 
MySmis va fi deschis în data 
de 15 iulie 2020, ora 16:00) 
 
Corrigendum “Innotech 
Student” 
http://mfe.gov.ro/pocu-
proiectele-in-cadrul-
apelului-innotech-student-
pot-fi-depuse-pana-pe-30-
septembrie-2020/ 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/pocu-
lanseaza-apelul-de-
proiecte-innotech-student/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/
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economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8). 

 Activitatea 1 - campanie de informare a  publicului cu privire la 
programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la 
metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de 
afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (activitate obligatorie). 

 Activitatea 2 - selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile 
organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (activitate 
obligatorie). 

 Activitatea 3 - derularea programului de formare antreprenorială 
(activitate obligatorie). 

 Activitatea 4 - selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în 
cadrul proiectului (activitate obligatorie). 

 Activitatea 5 - organizarea și derularea de întreprinderi simulate 
(activitate obligatorie) - întreprinderea simulată este o metodă 
interactivă de învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial 
al persoanelor din grupul țintă al căror plan de afaceri a fost selectat 
pentru finanțare, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a 
cunoștințelor și competențelor dobândite în pregătirea profesională.  

 Activitatea 6 - efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie). 

 Activitatea 7 - furnizarea, de către administratorul schemei de 
antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/  
mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 
(activitate obligatorie). 

 Activitatea 8 - asigurarea înființării și demarării funcționării 
întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis 
în cadrul proiectului (activitate obligatorie). 

 
Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-
granturilor pentru deschiderea unei afaceri. 

 Activitatea 1 - decontarea de către administratorul schemei de 
antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri 
selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie). 

 Activitatea 2 - monitorizarea de către administratorul schemei de 
antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (activitate 
obligatorie). 

 
Etapa III de implementare: Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în 
timpul perioadei de implementare a proiectului.   

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
maximum 2.000.000 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://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5
616f5399d8fd2de1c268a92
72b476f.pdf 
 
Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 
16:00 (sistemul informatic 
MySmis va fi deschis în data 
de 15 iulie 2020, ora 16:00) 
 
Corrigendum “Innotech 
Student” 
http://mfe.gov.ro/pocu-
proiectele-in-cadrul-
apelului-innotech-student-
pot-fi-depuse-pana-pe-30-
septembrie-2020/ 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/pocu-
lanseaza-apelul-de-
proiecte-innotech-student/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-innotech-student-pot-fi-depuse-pana-pe-30-septembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 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: educație, mediu, sănătate, social, 
cultură, 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/storage/2
020/StartONG-Regulament-
2020.pdf 
 
 
https://startong.ro/ 
 
 

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

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

NOU! Program de finanțare 
„În stare de bine”, apelul 2/2020 
 
Obiectivul programului 
Creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin 
sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau 
Viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. 
 
Solicitanți și parteneri eligibili 

 organizațiile neguvernamentale, fără scop lucrativ, înființate legal și cu 
sediul în România; 

 Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică. 
 

În cadrul acestui apel, parteneriatul nu este obligatoriu. Solicitanții au însă 
posibilitatea să depună proiecte în parteneriat doar în cazul în care partenerii 
eligibili administrează parte din bugetul proiectului. 
 
Activități eligibile 
Propunerile de proiect pot include orice tip de activități care se subscriu 
obiectivului Programului, care corespund domeniilor de acțiune ale proiectului 
și care pot duce la ameliorarea problemei/ nevoii detaliate în cadrul propunerii 
de proiect: 

 Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor 
vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități 
culturale/ creaţii culturale sau care, prin activități culturale, contribuie la 
prevenirea/ combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau 
care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, 
şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul 
grupurilor vulnerabile; 

 Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a 
comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi 
sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin 
activități sportive, contribuie la prevenirea/ combaterea situaţiilor de 
vulnerabilitate a cetățenilor; 

 Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi 
comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea 
unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de 
suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea 
relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei 
domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, 
droguri etc.). 

 
Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România.  

 
 
Finanțator  
Kaufland România 
 
Valoare grant 
minimum  25.000 lei/ proiect 
 
maximum 235.000 lei/ 
proiect 
 
Termen limită 
Apelul va fi deschis în 
perioada 21 iulie, ora 9:00 - 
23 iulie, ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
 

https://instaredebine.ro/apel
2-2020/ 
 
 
https://instaredebine.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Gh
idul-solicitantului-1.pdf 
 

https://instaredebine.ro/apel2-2020/
https://instaredebine.ro/apel2-2020/
https://instaredebine.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-solicitantului-1.pdf
https://instaredebine.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-solicitantului-1.pdf
https://instaredebine.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-solicitantului-1.pdf
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 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 neguvernamentale înființate ca persoane juridice în unul 
dintre Statele Donatoare; 

 entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau 
organizații neguvernamentale 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 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, 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, seminare, ateliere de lucru ce vizează 
patrimoniul cultural. 
Activitățile 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 maximum 2 
persoane/ solicitant. 
Suma acordată pentru 
fiecare persoană este de: 

 maximum 1.260 euro 
pentru deplasări din 
România în Norvegia; 

 maximum 1.635 euro 
pentru deplasări din 
România în Islanda; 

 maximum 1.025 euro 
pentru deplasări din 
România în Liechtenstein; 

 maximum 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/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
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2020
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
 

Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apelul 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:  
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 
Maximum 
10.000.000 (se acceptă 
depăşiri pentru ITI Delta 
Dunării, dar nu mai mult de 
15.000.000) 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 15% (buget de 
stat)  
 
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 2021, ora 10:00 
 
Informații suplimentare 

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

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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 ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare 
Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - 
Investim în copii, investim în viitor” 
 
Obiectivul programului 
Schema de ajutor de minimis urmăreşte încurajarea înființării de grădinițe cu 
profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor și al asigurării 
accesului la acestea prin stabilirea unor tarife suportabile. 
 
Solicitanți eligibili 
Persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sau cluburile sportive, care 
iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv. 
 
Activități eligibile 
Prezenta schemă de ajutor de minimis vizează construcţia şi/sau înfiinţarea, 
amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv pentru minimum 2 grupe 
standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare. 
 
În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
 
a) clădirea este dimensionată pentru cel puţin 2 săli de grupă standard, 
instituite conform prevederilor legale în vigoare, şi are toate facilităţile necesare 
conform prevederilor prezentei scheme;  
b) clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi construcţii 
noi sau existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, 
cu condiţia ca în clădirea respectivă să nu fi funcţionat o creşă şi/ sau grădiniţă 
în ultimii 5 ani;  
c) obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de 
construcţie, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de 
echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;  
d) existenţa unui număr de minimum 10 angajaţi aferenţi proiectului pe 
perioada de funcţionare a grădiniţei, atât personal de specialitate, cât şi 
personal de deservire. 
  

 
 
Finanțator  

Guvernul României 

 

Valoare grant 

Nivelul maxim al ajutorului 

de minimis acordat este de 

până la 100% din valoarea 

totală a proiectului finanţat, 

dar nu mai mult de plafonul 

maxim de 500.000 euro pe 

întreprindere. 

 

Contribuție beneficiar 

Contribuţia proprie a 

beneficiarului trebuie să 

acopere diferenţa necesară 

finalizarii şi funcţionării 

corespunzătoare a 

proiectului de investiţii. 

 

Termen limită 

31 decembrie 2020 

 

Informații suplimentare 

http://www.cnp.ro/user/repo

sitory/ProgramulGrowth/HG

_gROwth.pdf 

 

http://www.cnp.ro/user/repository/ProgramulGrowth/HG_gROwth.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/ProgramulGrowth/HG_gROwth.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/ProgramulGrowth/HG_gROwth.pdf
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

Program de finanțare 
Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 
Obiectivul programului 
Obiectivul  măsurii  de  sprijin este realizarea  de  investiții  destinate  
îmbunătățirii performanței generale a întreprinderii vinicole și adaptarea 
acesteia la cerințele pieței, precum și  pentru  creșterea  competitivităţii  
acesteia  și  se  referă  la  producerea  sau  comercializarea produselor viticole. 
 
Solicitanți eligibili 

 asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale; 

 persoane juridice cu domiciliul fiscal în România; 
 instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 
 persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 

individuale. 
Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de struguri în 
totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarket-urile, hypermarket-
urile şi restaurantele nu pot fi beneficiari ai măsurii de investiţii prin Programul 
Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. 
 
Activități eligibile 

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

 restructurarea şi reconversia podgoriilor;  
 asigurarea recoltei;  
 investiţii;  
 distilarea subproduselor. 

 
Operațiunile din cadrul programului de investiții pentru care se acordă sprijin 
financiar sunt:  

 construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate 
vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu 
destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare;  

 renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, 
producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și 
a sălilor de degustare;  

 achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau 
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 
destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de 
degustare.   

 
 
Finanțator  
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Contribuţia Uniunii 
Europene poate ajunge 
până la maximum 50% din 
costurile eligibile (fonduri 
FEGA). Această rată se 
acordă microîntreprinderilor, 
precum şi IMM-urilor. Pentru 
întreprinderi cu mai puțin de 
750 de angajați sau cu o 
cifră de afaceri anuală mai 
mică de 200 milioane euro și 
care nu se încadrează în 
categoria întreprinderilor 
mici și mijlocii sau a 
microîntreprinderilor, rata 
maximă a sprijinului este de 
25%. 
 
Contribuţie beneficiar 
Minimum 50% 
 
Termen limită 
Depunere continuă 
 
Informații suplimentare 
http://www.apia.org.ro/files/
pages_files/19-10-17-03-05-
03GHIDUL_SOLICITANTU
LUi__Editia_V,Revizia__1_
a.pdf 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-17-03-05-03GHIDUL_SOLICITANTULUi__Editia_V,Revizia__1_a.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-17-03-05-03GHIDUL_SOLICITANTULUi__Editia_V,Revizia__1_a.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-17-03-05-03GHIDUL_SOLICITANTULUi__Editia_V,Revizia__1_a.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-17-03-05-03GHIDUL_SOLICITANTULUi__Editia_V,Revizia__1_a.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-17-03-05-03GHIDUL_SOLICITANTULUi__Editia_V,Revizia__1_a.pdf
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Program de finanțare 
Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 
 
Obiectivul programului 
Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării 
meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici 
meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat 
prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, 
dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de 
operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a 
produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv 
obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii 
pe pieţele naţionale şi internaţionale. 
 
Solicitanți eligibili 
Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi 
mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea 
CE nr. 361 din 6 mai 2003, societăţile cooperative, inclusiv societăţile 
cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau 
fundaţiile, după caz. 
 
Activități eligibile 
În cadrul târgului naţional, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele 
proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi 
economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii 
prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi 
sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru, artizanii şi 
meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin 
produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, 
tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, 
ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, 
confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea 
măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, 
confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din lemn; atelier de 
restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie 
bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie 
să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a 
materialelor folosite, cât şi produsul final. 
 

Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi 
meşteşuguri 2020 pe durata a 3 zile.  

Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul 
instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.  

 
 
Finanțator  
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Suma maximă acordată unui 
beneficiar pentru transport, 
cumulat, nu va depăși 2000 
lei pentru târg.  
 
Suma maximă aferentă 
cazării pentru beneficiari 
este de maximum 1600 lei/ 
beneficiar pentru patru nopți 
de cazare. 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
Data de la care este activă 
înregistrarea on-line se 
comunică pe site-ul instituției 
cu minimum 5 zile înainte de 
data începerii procesului de 
înregistrare 
 
Informații suplimentare 
http://www.imm.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Pr
oiect-proceduraanexe-
MESTESUGURI-2020.pdf 

http://www.imm.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/Proiect-proceduraanexe-MESTESUGURI-2020.pdf
http://www.imm.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/Proiect-proceduraanexe-MESTESUGURI-2020.pdf
http://www.imm.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/Proiect-proceduraanexe-MESTESUGURI-2020.pdf
http://www.imm.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/Proiect-proceduraanexe-MESTESUGURI-2020.pdf
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Program de finanțare 
Active Citizens Fund România 
 
Apelul 6  
Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite - granturi mici 
şi granturi tip răspuns rapid 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, 
inclusiv a comunităților interetnice, contribuind totodată la incluziunea lor 
socială. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), înfiinţate legal, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în România, organizate şi conduse 
conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare);  

 fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, înființată în 
baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare);  

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în baza 
Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a 
structurilor sale cu personalitate juridică. 

 
Proiectele pot fi implementate și în parteneriat. 
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu parteneri din 
Statele Donatoare. 
 
Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de 
proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile 
publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), 
precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca 
persoane juridice fie în: România, Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein), Statele Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, 
Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, 
Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care 
au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice 
organizație internațională, organism sau agenție a acesteia. 
 
Activități eligibile pentru granturile mici și granturile tip răspuns rapid 

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

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu 
privire la drepturile lor și alte aspecte relevante (servicii disponibile, 
ocupare și oportunități de finanțare), care ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea stării lor de bine; 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanţare a proiectului 
poate fi până la 100% din totalul 
costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României). 
  
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-6_dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 
 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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 creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima 
drepturile, implicarea femeilor rome și de altă etnie dezavantajate, în 
găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă; 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa 
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la 
procesele de luare a deciziilor; 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy; 

 creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților 
mijloacelor de trai; 

 organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă 
împreună membrii romi, dar și de altă etnie ai comunității. Lista nu este 
exhaustivă; 

 sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de 
consultare; 

 mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile 
lor și acțiuni între egali vulnerabil; 

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

 schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locale din alte 
comunități interetnice; 

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

 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; 

 acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru 
incluziunea economică a persoanelor vulnerabile din comunitate; 

 întocmirea de hărţi și promovarea bunelor practici și a lecțiilor învățate 
cu privire la combaterea sărăciei, favorizarea justiției sociale, 
generarea de oportunități pentru grupurile vulnerabile din zonele 
insuficient deservite, etc.; 

 identificarea oportunităţilor de self-help pentru persoanele vulnerabile; 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru accesul la apă curată şi 
sanitaţie, locuire, educaţie, angajare, servicii medicale şi sociale în 
timpul şi după perioada de criză; 

 măsuri de asistenţă temporară şi recuperare pentru categorii 
vulnerabile care se confruntă cu schimbări neprevăzute în viaţa lor 
datorită pandemiei: pierderea locului de muncă/ a veniturilor, 
întreruperea tratamentului/ terapiei etc.; 

 abordarea nevoilor de bază ale grupurilor vulnerabile cele mai expuse 
riscurilor, aflate în situații de urgență; 

 furnizarea de informaţii adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile în 
timpul şi după criza COVID-19. 

Lista nu este exhaustivă.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanţare a proiectului 
poate fi până la 100% din totalul 
costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României). 
 
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-6_dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 
 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Program de finanțare 
Active Citizens Fund România 
 
Apelul 4 
Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal - granturi mici şi 
granturi tip răspuns rapid 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/tratament egal la 
nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), înfiinţate legal, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în România, organizate şi conduse 
conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare);  

 fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, înființată în 
baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare);  

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în baza 
Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a 
structurilor sale cu personalitate juridică. 

 
Proiectele pot fi implementate și în parteneriat. 
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu parteneri din 
Statele Donatoare. 
 
Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de 
proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile 
publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), 
precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca 
persoane juridice fie în: România, Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein), Statele Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, 
Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, 
Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care 
au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice 
organizație internațională, organism sau agenție a acesteia. 
 
Activități eligibile pentru granturile mici și granturile 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, egalitate de 
gen și violență bazată pe gen (VGB); 

 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; 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanţare a proiectului 
poate fi până la 100% din totalul 
costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României). 
  
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-4_dupa-
Corrigendum-nr-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 
 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/


 

 www.adroltenia.ro 26 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

 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 violența 
bazată pe gen; 

 educație și instruire pentru diferite grupuri țintă - de exemplu, elevi/ 
studenți, colegi de muncă, profesori, medici, jurnaliști, bloggeri etc. 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/ 
tratament egal (consiliere, asistență juridică etc.); 

 promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai 
măsurilor de protecție; 

 inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra 
îmbătrânirii. 
  

Lista nu este exhaustivă. 
 

 

  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanţare a proiectului 
poate fi până la 100% din totalul 
costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României). 
 
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-4_dupa-
Corrigendum-nr-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 
 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Program de finanțare 
Active Citizens Fund România 
 
Apelul 1 
Participare civică în zone geografice insuficient deservite - granturi mici şi 
granturi tip răspuns rapid 
 
Obiectivul apelului 
Stimularea implicării civice în zone geografice şi către grupuri ţintă insuficient 
deservite. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), înfiinţate legal, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în România, organizate şi conduse 
conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); 

 fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, înființată în 
baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare); 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în baza 
Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a 
structurilor sale cu personalitate juridică. 

 
Proiectele pot fi implementate și în parteneriat. 
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu parteneri din 
Statele Donatoare. 
 
Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de 
proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile 
publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), 
precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca 
persoane juridice fie în: România, Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein), Statele Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, 
Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, 
Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care 
au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice 
organizație internațională, organism sau agenție a acesteia. 
 
Activități eligibile pentru granturile mici și 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.); 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanţare a proiectului 
poate fi până la 100% din totalul 
costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Proces continuu de aplicare, 
dar nu mai târziu de 27 aprilie 
2023, ora 16:00 (ora 
României). 
 
Informații suplimentare 
https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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 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.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanţare a proiectului 
poate fi până la 100% din totalul 
costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Proces continuu de aplicare, 
dar nu mai târziu de 27 aprilie 
2023, ora 16:00 (ora 
României). 
 
Informații suplimentare 
https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Operator de program 

Punctul Național de Contact pentru Granturile SEE și Norvegiene din România 

 
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, seminare, 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: 

Suspendarea apelului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021” se 

prelungește pe perioadă nedeterminată din cauza restricțiilor impuse de 

COVID-19 și nesiguranța cu care se confruntă în acest moment 

organizatorii evenimentelor bilaterale. Apelul va putea fi reluat în 

momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a 

acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea 

Europeană și autoritățile române în acest sens.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 şi Guvernul 
României 
 
Valoare grant 
minimum 15.000 euro  
maximum 50.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Apel suspendat 
 
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 

SMEs Growth Romania 

 
Obiectivul programului 
Creșterea competitivității IMM-urilor din România în următoarele arii de interes:  

- Inovația industriei verzi (Green Industry Innovation); 
- Creștere albastră (Blue Growth); 
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). 

 
Solicitanți eligibili 
Întreprinderi mici şi mijlocii și întreprinderi mari cu cel mult 25% din capital 
deținut de stat, care au o vechime de cel puţin 3 ani (cel puţin un an în cazul 
sectorului TIC).  
Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau 
necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia sau în România. 

 
Activități eligibile 
Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderile din România într-unul 
din cele trei domenii de interes: 
 
Inovație în industria verde - Green Industry Innovation: 

 dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice 
inovatoare; 

 dezvoltarea de produse și servicii „verzi”; 

 dezvoltarea și implementarea de „procese de producție verzi”. 
 
„Creștere albastră” - Blue Growth: 

 dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime; 

 dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim; 

 dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim; 

 dezvoltare și investiții în biotehnologii „albastre”; 

 dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării; 

 dezvoltarea de soluții în domeniul „energiei albastre”; 

 dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acvacultură; 

 dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestionarea deșeurilor 
maritime; 

 dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru rezervele de apă, inclusiv 
desalinizare. 

 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor: 

 dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor TIC; 

 dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor care integrează tehnologii 
TIC. 

  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 şi Guvernul 
României 
 
Valoare grant 
Valoarea minimă solicitată: 
200.000 euro;  
Valoarea maximă solicitată: 
2.000.000 euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Contributia este variabilă. Mai 
multe informații se găsesc la 
următorul link (secțiunea 1.4 
de la pagina 7): 
https://www.innovasjonnorge.
no/globalassets/eea-
grants/romania/ro-
innovation/call-
texts/05.02.20_ro-innovation--
-2nd-call-final-04022020.pdf 
 
Termen limită 
17 septembrie 2020, ora 
14:00 
 
Informații suplimentare  
https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/busines
s-
development/romania/smes
-growth-2nd-call/ 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
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Program de finanțare 

Active and Assisted Living (AAL) 

 
Apel 

Îmbătrânire sănătoasă cu sprijinul soluțiilor digitale - Healthy Ageing with the 

Support of Digital Solutions 

 
Obiectivele apelului 
Apelul AAL 2020 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, 
transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu 
aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau 
asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate). 
 
În cadrul acestui apel vor fi finanțate două tipuri de proiecte: proiecte de 
colaborare tradiţionale (“collaborative projects”) și proiecte de colaborare mici 
(“small collaborative projects”).  
 
Proiecte de colaborare tradiționale: 

 elaborarea, testarea, validarea, scalarea și integrarea de soluții TIC 
inovatoare pentru o îmbătrânire sănătoasă prin modele de furnizare de 
servicii bine proiectate, menite să mențină pe termen lung „capacitatea 
funcțională”; 

 contribuirea la crearea/ consolidarea/ conectarea ecosistemelor de 
îmbătrânire sănătoasă. 

 
Proiecte de colaborare mici: 

 explorarea de idei, colaborări şi abordări noi pentru utilizatorii serviciilor 
TIC destinate persoanelor în vârstă; 

 propunerea de concepte pentru dezvoltarea ulterioară a soluţiilor TIC 
inovatoare; 

 evaluarea rapidă a potenţialului de piaţă pentru produsele şi serviciile 
AAL existente sau cele noi. 

 
Prin finanțarea proiectelor de colaborare mici, se urmărește oferirea posibilităţii 
cercetătorilor români de a participa la efortul comun european de dezvoltare a 
economiei destinate cerinţelor specifice populaţiei cu vârsta peste 50 ani 
- Silver Economy. 
 
Solicitanți eligibili 
 

 organizații industriale și comerciale (în special IMM-uri), instituții din 
domeniul îngrijirii sociale și de sănătate, precum și din sectorul TIC, 
inclusiv instituțiile non-profit; 

 organizații de cercetare (universități, institute de cercetare); 

 asociații (inclusiv organizații reprezentând persoane în vârstă și rudele 
lor, grupuri de interese etc.);  

 
 
Finanțator  
Comisia Europeană, Statele 
membre în Programul AAL 
 
Valoare grant 
Proiecte de colaborare 
tradiționale: 

 maximum 250.000 
euro/proiect, în cazul în 
care entitatea din 
România este 
coordonator de proiect; 

 maximum 200.000 
euro/proiect, în cazul în 
care entitatea din 
România este partener 
în proiect. 

Proiecte de colaborare mici: 

 maximum 40.000 
euro/proiect. 

 
Contribuție beneficiar 
Variabilă, conform 
documentului care cuprinde 
criteriile naționale de 
eligibilitate: 
http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Natio
nal-Eligibility-Criteria-AALCall-
2020-14.05.2020.pdf 
 
Termen limită 
24 august 2020, ora 18:00 (ora 
României) 
 
Informații suplimentare  
http://www.aal-europe.eu/stay-
up-to-date/calls/call-2020/ 
 
https://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/02/Call-
Text-2020-AAL.pdf 

 

http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
https://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Call-Text-2020-AAL.pdf
https://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Call-Text-2020-AAL.pdf
https://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Call-Text-2020-AAL.pdf
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 instituţii publice. 
 
Finanțarea se va aloca doar pentru consorţii de parteneri, care să cuprindă cel 
puţin 3 organizații eligibile  independente, din cel puţin 3 state partenere diferite 
ale Programului AAL, participante la apel. 
 
Activități eligibile 

 să răspundă dorinţelor şi aspiraţiilor utilizatorilor finali: persoanele în 
vârstă, îngrijitorii acestora, instituţiile care oferă servicii de îngrijire; 

 să demonstreze un traseu clar către piaţă; 

 să ofere abordări inovatoare pentru desfăşurarea şi adoptarea 
serviciilor TIC, pentru dezvoltarea noilor produse TIC/digitale şi 
integrarea acestora în contextul socio-economic regional. 

 
Proiectele pot lua în considerare o aplicabilitate a soluţiilor propuse şi la alte 

categorii de populaţie, de exemplu, persoane aflate în pragul pensionării. 

  

 
 
Finanțator  
Comisia Europeană, Statele 
membre în Programul AAL 
 
Valoare grant 
Proiecte de colaborare 
tradiționale: 

 maximum 250.000 
euro/proiect, în cazul în 
care entitatea din 
România este 
coordonator de proiect; 

 maximum 200.000 
euro/proiect, în cazul în 
care entitatea din 
România este partener 
în proiect. 

Proiecte de colaborare mici: 

 maximum 40.000 
euro/proiect. 

 
Contribuție beneficiar 
Variabilă, conform 
documentului care cuprinde 
criteriile naționale de 
eligibilitate: 
http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Natio
nal-Eligibility-Criteria-AALCall-
2020-14.05.2020.pdf 
 
Termen limită 
24 august 2020, ora 18:00 (ora 
României) 
 
Informații suplimentare  
http://www.aal-europe.eu/stay-
up-to-date/calls/call-2020/ 
 
https://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/02/Call-
Text-2020-AAL.pdf 

 

http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/National-Eligibility-Criteria-AALCall-2020-14.05.2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
https://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Call-Text-2020-AAL.pdf
https://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Call-Text-2020-AAL.pdf
https://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/02/Call-Text-2020-AAL.pdf


 

 www.adroltenia.ro 33 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE    IULIE 2020 

 

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  
Comisia Europeană 
 
Valoare grant 
Contribuția maximă UE pe 
acțiune este de 3 milioane 
euro  
 
Contribuție beneficiar 
30% companiile cu profit 
0% companiile non-profit 
 
Termen limită 
Apelul este deschis continuu 
pe parcursul anului 2020, cu 
3 întreruperi (cut-off)/an/fază 
dedicate evaluării: 
 
Cut-off 2020 

 27 octombrie 2020 
 
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 

 

 

Investim în Oameni, Idei şi Proiecte valoroase 

Pentru noi, dezvoltarea regională a devenit un Standard de Excelenţă! 

 

 

Elaborat de : 

Mihaela Lupăncescu – Șef Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

Corina Pașolea – Agent de Dezvoltare Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

 

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

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

