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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 
 
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); 

 
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/b5616f
5399d8fd2de1c268a9272b476f.
pdf 
 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/         

Corrigendum 
https://mfe.gov.ro/pocu-

corrigendum-la-ghidul-reducerea-

numarului-de-persoane-aflate-in-

risc-de-saracie-si-excluziune-

sociala-din-comunitatile-

marginalizate-roma-si-non-roma-

din-orase-municipii-cu-peste-20-0/ 

 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.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/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/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
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 domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la 
educație - educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), 
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/b561
6f5399d8fd2de1c268a9272b47
6f.pdf 

 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/ 

 Corrigendum 
https://mfe.gov.ro/pocu-
corrigendum-la-ghidul-reducerea-
numarului-de-persoane-aflate-in-
risc-de-saracie-si-excluziune-
sociala-din-comunitatile-
marginalizate-roma-si-non-roma-

din-orase-municipii-cu-peste-
20-0/ 

 

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/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
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Program de finanțare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 

2020 

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:  

 universităţi/ muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii 
de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii; 

 organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 

 institute de cercetare;  

 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 mediul 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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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 
Program de finanțare 
Programul Național  pentru Dezvolare Rurală 2014 – 2020 

Apel 

SUBMĂSURILE 16.4 și 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi 

verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele AGRICOL ŞI 

POMICOL” 

 
Obiectivul apelului 
Obiectivul acestor sub-măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii 
locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor 
scurte de aprovizionare.  
Sub-măsurile nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 
comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare 
în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice. 
Obiective principale: 
• Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două 
entităţi care cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de 
aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau 
• Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau 
lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită 
de acest lanț/aceste lanțuri. 
 
Solicitanți eligibili 
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel 
puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o 
organizatie de producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul 
agricol/pomicol, în funcție de submăsură. 
• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Organizații neguvernamentale; 
•  Autoritati publice 
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și 
de alimentație publică. 
 
Cheltuieli eligibile 
În cadrul submăsurilor “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul de aprovizionare” aferentă sectoarelor agricol şi pomicol sunt 
sprijinite cheltuielile prevăzute în planul de marketing/studiu, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii: 

 Studii/planuri  

 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 

analize de piață, conceptul de marketing. 

 Costurile de funcţionare a cooperării  

 
 
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

Valoarea maximă a 
sprijinului este de 250.000 
de euro 
 
Contribuție beneficiar 

-100% din totalul 
cheltuielilor eligibile (pentru 
acțiunile specifice sub-
măsurilor 16.4 și 16.4a); 
- 70% din totalul 
cheltueililor eligibile pentru 
acţiunile  specifice 
submăsurii 4.2, respectiv 
4.2a. 
 
 
Perioadă de depunere  
27 august – 26 noiembrie 
2021, ora 16:00 

 
Informații suplimentare 

https://portal.afir.info/inf
ormatii_generale_pndr_i
nvestitii_prin_pndr_sm_
16_4_si_16_4a_sprijin_
pentru_cooperare_agric
ola_si_pomicola 
 
 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 10% din valoarea 

maximă a sprijinului acordat pe proiect şi pot cuprinde: 

 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor 

(diurnă), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale; 

 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării 

activității de secretariat etc.); 

 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor 

parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări 

necesare desfășurării cooperării. 

 Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, 

inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă): 

 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, 

promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și 

televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, 

personalizare auto; 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului 

(concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi 

comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale*), 

creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea 

mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), 

cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din 

valoarea cheltuielilor eligibile). 

 Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare 

și/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare 

implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv 

mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect; 

 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport 

marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității 

descrise în proiect (altele decât sediu) etc. 

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect; 

 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente 
activitatilor descrise in proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte 
persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului 
coordonatorului de proiect, reprezentantului legal al liderului de proiect, după 
caz.  

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în limita a 
5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice sM 
16.4/16.4a. 
 

  

 
 
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

unui proiect este de: 
250.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 

-100% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
(pentru acțiunile specifice 
sub-măsurilor 16.4 și 
16.4a); 
- 70% din totalul 
cheltueililor eligibile 
pentru acţiunile  specifice 
submăsurii 4.2, respectiv 
4.2a. 
 
 
Perioadă de depunere  
27 august – 26 
noiembrie 2021, ora 
16:00 

 
Informații suplimentare 

https://portal.afir.info/inf
ormatii_generale_pndr
_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_spri
jin_pentru_cooperare_
agricola_si_pomicola 
 
 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 - 2020 

Program de finanțare 
 
POC 2014 - 2020, Axa prioritară 1, Obiectivul specific 1.1, Acțiunea: 1.1.1 

Mari infrastructuri de CD  

Apel 

NOU! Proiecte pentru clustere de inovare 

 
Obiectivul apelului 
Sprijinirea investițiilor pentru cercetare-dezvoltare, activități de inovare și 
activități de exploatare în clusterele inovative. 
 
Solicitanți eligibili 
Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează 
proiectul în cadrul acestei competiții sunt entitățile juridice care administrează 
structuri de tip cluster inovativ - organizația clusterului. 
 
Activități eligibile 

A. Investiții în clustere de inovare - investiții în facilități CD comune ale 
clusterului5: 
- construire/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare 

destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD; 
- lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul) 
- achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, 

instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc; 
- achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD. 
B. Activități de inovare în cluster6 

Aceste activități sunt eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului este 
asimilată unui IMM în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii7. 
În acest caz, organizația clusterului trebuie să demonstreze că desfășoară 
activităţi economice. 
Astfel, pentru: 

- Organizațiile clusterelor nou înființate - nu este cazul de depunere a 
situațiilor financiare oficiale, se va prezenta un document din care să 
reiasă că s-au desfășurat activități economice; 

- Organizațiile clusterelor cu vechime mai mică de 2 ani - se vor depune și 
verifica Situațiile financiare oficiale pe ultimul an; 

- Organizațiile clusterelor cu vechime mai mare de 2 ani - se vor depune 
și verifica Situațiile financiare oficiale pe ultimii 2 ani. 

Tipurile de subactivități eligibile pentru activitățile de inovare sunt: 
- obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care 
aparțin organizației clusterului; 

 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
minim 2.460.775 lei 
(echivalentul a 500.000 Euro) 
și maxim 36.911.250 lei 
(echivalentul a 7.500.000 
Euro). 
 
Contribuție beneficiar 

Tipul 
activității  

Regiune
a  

Sprijin 
maxim  

Investiții 
în 
clustere 
de 
inovare  

N-V, V, 
Centru, 
N-E, S-
E, S-
Munteni
a, S-V 
Oltenia  

65%  

Activități 
de 
inovare*  

N-V, V, 
Centru, 
N-E, S-
E, S-
Munteni
a, S-V 
Oltenia 

50%  

Activități 
de 
exploatar
e în 
clustere 
de 
inovare  

N-V, V, 
Centru, 
N-E, S-
E, S-
Munteni
a, S-V 
Oltenia 

50%  

 
Perioadă de depunere 
08 Septembrie 2021, ora 
09.0 - 07 Noiembrie 2021, 
ora 23.59. 
 
Informații suplimentare 
https://www.poc.research.
gov.ro/ro/articol/4370/desp
re-oi-cercetare-
comunicare-anun-privind-
lansarea-apelului-dedicat-

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
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- detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o 
organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare; 
- achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării; 
- achiziționare de servicii de sprijinire a inovării. 
C. Activități de exploatare în clustere de inovare:5  

- animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și 

furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin 

pentru întreprinderi;  

- promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau 

organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate.  

- gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;  
- organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a 

sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea 

transnațională.  
 
Următoarele categorii de activități NU sunt eligibile pentru finanțare în cadrul 

prezentului apel dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (și urmează 

a fi finanțate din fondurile solicitantului fără a se lua în considerare la calculul 

asistenței publice nerambursabile):  

- activități de informare și publicitate pentru proiect;  
- auditul final al proiectului;  
- managementul proiectului.  

  

 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
minim 2.460.775 lei 
(echivalentul a 500.000 Euro) 
și maxim 36.911.250 lei 
(echivalentul a 7.500.000 
Euro). 
 
Contribuție beneficiar 
 

Tipul 
activității  

Regiune
a  

Sprijin 
maxim  

Investiții 
în 
clustere 
de 
inovare  

N-V, V, 
Centru, 
N-E, S-
E, S-
Munteni
a, S-V 
Oltenia  

65%  

Activități 
de 
inovare*  

N-V, V, 
Centru, 
N-E, S-
E, S-
Munteni
a, S-V 
Oltenia 

50%  

Activități 
de 
exploatar
e în 
clustere 
de 
inovare  

N-V, V, 
Centru, 
N-E, S-
E, S-
Munteni
a, S-V 
Oltenia 

50%  

 
Perioadă de depunere 
08 Septembrie 2021, ora 
09.0 - 07 Noiembrie 2021, 
ora 23.59. 
 
Informații suplimentare 
https://www.poc.research.
gov.ro/ro/articol/4370/desp
re-oi-cercetare-
comunicare-anun-privind-

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
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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 necomerciale), 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 finanțare a proiectului 
a crescut 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 treia sesiune de evaluare – 
09 septembrie 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/apel
-1/ 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
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 finanțare a proiectului 
a crescut 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 treia sesiune de evaluare – 
09 septembrie 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/apel
-1/ 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
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 necomerciale), 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 

 
 
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 finanțare a proiectului 
a crescut 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 treia sesiune de evaluare – 
09 septembrie 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/apel
-4/ 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea 
tratamentului egal; 

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

 furnizarea/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 finanțare a proiectului 
a crescut 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 treia sesiune de evaluare – 
09 septembrie 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/apel
-4/ 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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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 necomerciale), 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 finanțare a proiectului 
a crescut 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 treia sesiune de evaluare – 
09 septembrie 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/a
pel-6/ 

 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-6/
https://activecitizensfund.ro/apel-6/
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 finanțare a proiectului 
a crescut 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 treia sesiune de evaluare – 
09 septembrie 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/a
pel-6/ 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-6/
https://activecitizensfund.ro/apel-6/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Program de finanțare 

PROGRAMUL PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA 
 

Apel:  

Schemă granturi mici – Apel SGS 5: 

“Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” – pentru IMM-uri și ONGuri’ 

 
Obiectivul apelului 
Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, 
energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru securitatea energetică). 
 
Solicitanți eligibili 
Orice entitate, publică ori privată, comercială sau noncomercială, și organizații 
nonguvernamentale, înființate ca persoană juridică în România 
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: 
orice entitate publică sau privată, comercială sau noncomercială, înființată ca 
persoană juridică în Norvegia sau în România. 
 
Activități eligibile  
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care vor elabora și implementa 
activități a căror scop este 
capacitatea sporită de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența 
și siguranța energetică: 
I. Energie regenerabilă, eficiență și siguranță energetică: 
a) Tehnologii noi pentru provocările tranzițiilor energiei de la energia bazată pe 
combustibili fosili la 
energie cu mai puține emisii de carbon. 
b) Cercetare și dezvoltare legată de tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, 
materiale, etc., pentru 
tranziția energetică. 
c) Tehnologii pentru rețele inteligente de distribuție. 
d) Valorificare energie provenită din deșeuri. 
e) Studii de pre-fezabilitate/ fezabilitate, etc. pentru captare și stocare monoxid de 
carbon (CCS); - cu 
condiția ca acestea să fie incluse într-un proiect integrat. 
II. Hidroenergie - Energie Regenerabilă: 
a) Generare de energie în baraje care nu produc curentși care au fost inițial 
construite pentru alimentarea cu apă 
și furnizarea de apă de răcire în industrie sau irigații. 
b) Siguranța hidrocentralelor clasice utilizate în condițiile proiectate. 
c) Siguranța vechilor hidrocentrale în fața pericolelor naturale. 
d) Centrale de acumulare cu pompare. 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar 
Granturi Norvegiene 
 
Valoare grant 
minimum 50.000 euro - 
maximum 200.000 euro; 
 
Nivelul grantului poate 
varia de la 10% la maxim 
90%, în funcție de tipul de 
ajutor de stat acordat, de 
capacitatea Solicitantului și 
alte elemente incluse în 
prevederile 
Regulamentului, care sunt 
relevante pentru 
respectivul proiect. 
 
Termen limită 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare este: 
14 octombrie ora 14:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://www.innovasjonnorg
e.no/globalassets/12-call-
text-5-and-sgs-5-research-
and-development-

02.06.2021-ro-002.pdf 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
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Program de finanțare 
Programul pentru Energie în România 

 

Apel: 

Apel pentru Propuneri de Proiecte - Apel 5(a): “Capacitate sporită de cercetare și 

dezvoltare” 

 
Obiectivul apelului 
Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, 
energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru securitatea energetică). 
 
Solicitanți eligibili 
Orice entitate, publică ori privată, comercială sau noncomercială, și organizații 
nonguvernamentale, înființate ca persoană juridică în România 
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: 
orice entitate publică sau privată, comercială sau noncomercială, înființată ca 
persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România. 
 
Activități eligibile  
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care vor elabora și implementa 
activități a căror scop este 
capacitatea sporită de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența 
și siguranța energetică: 
I. Energie regenerabilă, eficiență și siguranță energetică: 
a) Tehnologii noi pentru provocările tranzițiilor energiei de la energia bazată pe 
combustibili fosili la 
energie cu mai puține emisii de carbon. 
b) Cercetare și dezvoltare legată de tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, 
materiale, etc., pentru 
tranziția energetică. 
c) Tehnologii pentru rețele inteligente de distribuție. 
d) Valorificare energie provenită din deșeuri. 
e) Studii de pre-fezabilitate/ fezabilitate, etc. pentru captare și stocare monoxid de 
carbon (CCS); - cu 
condiția ca acestea să fie incluse într-un proiect integrat. 
II. Hidroenergie - Energie Regenerabilă: 
a) Generare de energie în baraje care nu produc curentși care au fost inițial 
construite pentru alimentarea cu apă 
și furnizarea de apă de răcire în industrie sau irigații. 
b) Siguranța hidrocentralelor clasice utilizate în condițiile proiectate. 
c) Siguranța vechilor hidrocentrale în fața pericolelor naturale. 
d) Centrale de acumulare cu pompare. 
 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar 
Granturi EEA 
 
Valoare grant 
minimum 200.000 euro - 
maximum 500.000 euro; 
 
Nivelul grantului poate 
varia de la 10% la maxim 
90%, în funcție de tipul de 
ajutor de stat acordat, de 
capacitatea Solicitantului și 
alte elemente incluse în 
prevederile 
Regulamentului, care sunt 
relevante pentru 
respectivul proiect. 
 
Termen limită 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare este: 
14 octombrie ora 14:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://www.innovasjonnorg
e.no/globalassets/12-call-
text-5-and-sgs-5-research-
and-development-

02.06.2021-ro-002.pdf 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
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Program de finanțare 
Programul pentru Energie în România 

 

Apel: 

Apel pentru Propuneri de Proiect - Apel 5(b): “ Capacitate sporită de cercetare și 

dezvoltare” 

 
Obiectivul apelului 
Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, 
energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/soluțiile/ serviciile 
dezvoltate pentru securitatea energetică). 
 
Solicitanți eligibili 
Orice entitate, publică ori privată, comercială sau noncomercială, și organizații 
nonguvernamentale, înființate ca persoană juridică în România 
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: 
orice entitate publică sau privată, comercială sau noncomercială, înființată ca 
persoană juridică în Norvegia sau în România. 
 
Activități eligibile  
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care vor elabora și implementa 
activități a căror scop este 
capacitatea sporită de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența 
și siguranța energetică: 
I. Energie regenerabilă, eficiență și siguranță energetică: 
a) Tehnologii noi pentru provocările tranzițiilor energiei de la energia bazată pe 
combustibili fosili la 
energie cu mai puține emisii de carbon. 
b) Cercetare și dezvoltare legată de tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, 
materiale, etc., pentru 
tranziția energetică. 
c) Tehnologii pentru rețele inteligente de distribuție. 
d) Valorificare energie provenită din deșeuri. 
e) Studii de pre-fezabilitate/ fezabilitate, etc. pentru captare și stocare monoxid de 
carbon (CCS); - cu 
condiția ca acestea să fie incluse într-un proiect integrat. 
II. Hidroenergie - Energie Regenerabilă: 
a) Generare de energie în baraje care nu produc curentși care au fost inițial 
construite pentru alimentarea cu apă 
și furnizarea de apă de răcire în industrie sau irigații. 
b) Siguranța hidrocentralelor clasice utilizate în condițiile proiectate. 
c) Siguranța vechilor hidrocentrale în fața pericolelor naturale. 
d) Centrale de acumulare cu pompare. 
 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar 
Granturi Norvegiene 
 
Valoare grant 
minimum 200.000 euro - 
maximum 500.000 euro; 
 
Nivelul grantului poate 
varia de la 10% la maxim 
90%, în funcție de tipul de 
ajutor de stat acordat, de 
capacitatea Solicitantului și 
alte elemente incluse în 
prevederile 
Regulamentului, care sunt 
relevante pentru 
respectivul proiect. 
 
Termen limită 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare este: 
14 octombrie ora 14:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://www.innovasjonnorg
e.no/globalassets/12-call-
text-5-and-sgs-5-research-
and-development-

02.06.2021-ro-002.pdf 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/12-call-text-5-and-sgs-5-research-and-development-02.06.2021-ro-002.pdf
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Operator de program 

GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI 

NORVEGIENE  
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 a nesiguranței 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 

RO CULTURA 

Apel 

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă 

 
Obiectivul programului 

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și 
are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin 
cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului 
cultural. 
Prin acest apel de proiecte se urmărește sprijinirea inițiativelor culturale despre 
minoritatea romă. Proiectele selectate vor contribui la capacitarea 
(empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale 
a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.) prin inițiative culturale contemporane 
care promovează/ valorifică cultura romă. Acestea pot include promovarea 
culturii rome în arta și cultura contemporană, precum și creșterea gradului de 
conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate. 
 
Solicitanți eligibili 

 instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, 
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); 

 instituție publică a cărei activitate principală constă în promovarea 
culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă; 

 instituție de educație și/sau de cercetare de drept public sau de 
drept privat; 

 organizație neguvernamentală care îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: 

- este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice 
(Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- este ONG în sensul definiției de la capitolul 5 din prezentul Ghid, 
- a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a 

apelului de proiecte); 
- activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel 

cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform 
documentelor statutare; 

- poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor 
statutare. 

 societate SAU societate cooperativă, care îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: 

- este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare (în cazul societății) SAU în baza 
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în cazul societății 
cooperative), 

- a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a 
apelului de proiecte),  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar 
SEE 2014-2021 și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
minim 50.000 euro 
maxim 200.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
20 septembrie 2021 
 
 
Perioada de 
implementare a 
activităților proiectului 
poate fi cuprinsă între 6 
luni și 24 luni, cu 
începere de la data 
semnării contractului de 
finanțare, dar nu mai 
târziu de 30.04.2024. 
 
Informații suplimentare 
http://www.cultura.ro/lans
are-apel-de-proiecte-
sprijinirea-initiativelor-
culturale-despre-
minoritatea-roma 

https://eeagrants.org/
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
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- activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel 
cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013, conform 
documentelor statutare/ constitutive, 

- la depunerea cererii de finanțare, are domeniul de activitate vizat de 
proiect înscris în obiectul de activitate – clase CAEN, conform 
certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau 
secundară a societății; 

- în etapa de implementare a proiectului, domeniul de activitate – clase 
CAEN – trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/e sau secundar/e 
identificat/e ca loc/uri de implementare al/ale proiectului sau la terți, atunci 
când activitățile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri 
decât sediul social sau sediile secundare, conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

 
Parteneri de proiect eligibili 
Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, 
comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum 
este definită la capitolul 5 din prezentul Ghid, cu personalitate juridică, înființată 
în unul dintre Statele Donatoare. 

 
Activități eligibile 

 inițiative de artă contemporană incluzând elemente din cultura 
romă (artă vizuală, artă dramatică, muzică, literatură, etc.) 
desfășurate la nivel local, regional, național sau/și internațional; 

 producții artistice bazate pe cercetarea istoriei culturale a romilor; 

 organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor și a 
populației majoritare, cu scopul de a promova înțelegerea 
reciprocă, contribuind astfel la combaterea prejudecăților de 
ambele părți; 

 schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele 
culturale și creative cu entități din statele donatoare; 

 inițiative dedicate creșterii incluziunii (ex.: ateliere artistice sau 
cluburi de artă dedicate copiilor de etnie romă); 

 inițiative de sensibilizare a publicului și promovarea receptării 
culturii rome; 

 implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele 
culturale și creative, care să contribuie la îmbunătățirea situației 
persoanelor de etnie romă; 

 activități de formare/dezvoltare profesională a persoanelor de 
etnie romă în sectoarele culturale și creative, prin activități de 
instruire non-formală, observare directă la locul de muncă (job 
shadowing, mentorship, etc.), vizite de studiu etc. 

 

 

 

 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar 
SEE 2014-2021 și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
minim 50.000 euro 
maxim 200.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
20 septembrie 2021 
 
 
Perioada de 
implementare a 
activităților proiectului 
poate fi cuprinsă între 6 
luni și 24 luni, cu 
începere de la data 
semnării contractului de 
finanțare, dar nu mai 
târziu de 30.04.2024. 
 
Informații suplimentare 
http://www.cultura.ro/lans
are-apel-de-proiecte-
sprijinirea-initiativelor-
culturale-despre-
minoritatea-roma 

http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma
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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 

Beatrice Georgescu - Agent de Dezvoltare Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

 

Materialul prezintă o selecție a surselor de finanțare disponibile la nivelul lunii septembrie 2021. 

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

