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      finanțare    programului             grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                          
                                          

Uniunea 
  

Innotech Student 
  

Finanțarea 
  

Instituţii de învăţământ 
  

 Campanie de informare a publicului cu 
  

Valoarea 
  

Variabilă 
 

Apel 
   

http://mfe.gov.  
 

                 
Europeană        antreprenoriatului   superior publice şi private,    privire la programul de formare   eligibilă a unui      nelansat    ro/consultare-   
și Guvernul        în rândul   acreditate;    antreprenorială, precum și cu privire la   proiect este          publica-pocu-   
României   (PROGRAMUL   studenților, prin        metodologia de selecție a grupului țintă și,   de maximum          ghidul-   

     OPERAȚIONAL   intermediul   Şcoli doctorale şi graduale    ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi  2.000.000           innotech-   
     CAPITAL UMAN,   administratorilor   cu personalitate juridică,    sprijinite în cadrul proiectului;   euro          student/  

     AP 6, OS 6.13)   de grant   inclusiv parteneriate intre    Selectarea grupului țintă ce va participa la                      
              acestea și sectorul privat/    cursurile organizate în cadrul programului                      
              centre de CDI;    de formare antreprenorială;                      
              

Institute/centre de cercetare 
   Derularea programului de formare                      

                 antreprenorială;                      
              acreditate, inclusiv institute    Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi                      
              de cercetare ale Academiei    finanțate în cadrul proiectului;                      
     APEL NELANSAT       Române;    Organizarea și derularea de întreprinderi                      
              

Academia Română; 
   simulate;                      

                
 Efectuarea de stagii de practică;                      

              

Asociaţii profesionale; 
                       

                
 Furnizarea, de către administratorul                      

              Camere de comerţ şi                        

                 schemei de antreprenoriat, a serviciilor                      
              industrie;                         

                 personalizate de consiliere/ consultanță/                      
              Instituții și organizații                         

                 mentorat ulterior finalizării procesului de                      
              membre ale Pactelor                         

                 selecție a planurilor de afaceri;                      
              Regionale și Parteneriatelor                         

                
 Asigurarea înființării și demarării funcționării                      

              Locale pentru Ocupare și                        
                 întreprinderilor ce vor realiza planurile de                      
              Incluziune Socială;                         

                 afaceri cu ajutor de minimis în cadrul                      
              Furnizori de formare                         
                 proiectului.                      
              profesională continuă                         
                                        

              autorizaţi, publici şi privaţi;                           
              Organizaţii sindicale şi                           
              patronate;                           
              Membri ai Comitetelor                           
              Sectoriale şi Comitete                           
              Sectoriale cu personalitate                           
              juridică;                           
              ONG-uri;                           

              Parteneriate între categoriile                           
              mai sus menționate.                           
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Norvegia,   Schema de   Creșterea   Autorități ale administrației   Prin intermediul schemei de granturi mici FRDS se   Minim 5.000  0%   24 iunie    https://dezvolt  
Islanda,   granturi mici   capacității   publice locale, respectiv   finanțează elaborarea de documentații tehnice în   euro      2020, ora    are-    
Liechtenstei   „Acces la   autorităților locale   comune, orașe (inclusiv   vederea realizării de investiții comunitare,          17:00    locala.frds.ro/   
n și   finanțare” 2020   de a obține   municipii) și județe pe   constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/   Maxim 40.000          2020/04/07/pr   
Guvernul        finanțări pentru   teritoriul cărora se află   modernizarea următoarelor tipuri de infrastructură:   euro          ogramul-   
României   (GRANTURILE   implementarea   comunități marginalizate                   dezvoltare-  

              

 

                       

     SPAŢIULUI   măsurilor   rurale sau mic-urbane (cu   Infrastructură socială - proiecte ce vizează              locala-frds-a-  
     ECONOMIC   prevăzute în   până la 20.000 de locuitori),    infrastructura pentru servicii sociale              relansat-    
     EUROPEAN   strategiile și   locuite de persoane cu risc    (infrastructură socială, pentru educație,              schema-de-   
     2014 – 2021)   planurile locale de   de sărăcie sau excluziune    sănatate, ocuparea forţei de muncă);              granturi-mici-  
          dezvoltare, vizând   socială    Infrastructură de alimentare cu apă - proiecte              acces-la-     
          dezvoltarea locală        ce vizează asigurarea alimentării cu apă a              finantare-   
          și reducerea   Parteneri eligibili:    unităților care furnizează servicii sociale;              2020/            

          sărăciei în        Infrastructură de canalizare - proiecte ce                           
     NOU!   comunități sărace,   din România: entităţi    vizează evacuarea apelor uzate pentru                           
          izolate,   publice, autorităţi locale şi    unitățile care furnizează servicii sociale;                           
          marginalizate   organizaţii    Drumuri, poduri și podețe - proiecte ce                           
              neguvernamentale, ȋnfiinţate    vizează drumuri de interes județean, drumuri                           
              ca persoane juridice ȋn    de interes local, poduri și podețe ce permit/                           
              România.    facilitează accesul grupurilor defavorizate la                           
              

din Statele Donatoare: orice 
   servicii sociale;                           

                 Locuinţe - proiecte ce vizează locuinţele                           
              entitate publică sau privată,    sociale.                           
              

comercială sau 
                             

                                             

              necomercială,   De asmenea, pot primi finanţare:                           
              

precum şi organizaţii 
                            

                                             

              neguvernamentale, ȋnfiinţate   activitățile de comunicare și promovare;                           
              

ca persoane juridice ȋn 
                            

                activitățile de elaborare a conceptului de                           
              Statele Donatoare.                             

                 investiție (tema de proiectare), prin implicarea,                           
                                             

                   unde este cazul, a partenerului național și a                           
                   partenerului din Statele Donatoare (vizită                           
                   pentru schimb de experiență în Statele                           
                   Donatoare ș.a.).                           
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   finanțare   programului          grantului   beneficiarului  limita    suplimentare   
                                   
                                   

Administraţi 
  

Sesiunea de 
  

Susţinerea şi 
  

Edituri şi redacții de 
  

Priorități specifice pentru fiecare secțiune de 
  

Maxim 35.000 
  

Minim 10% 
 

31 mai 
   

https://www.af  
 

                 
a Fondului   finanţare III/2020   promovarea   publicații culturale;   finanțare:   lei – secţiunea     2020, ora    cn.ro/finantari/   
Cultural   pentru proiecte   culturii scrise          Carte     17    proiecte-   
Naţional   editoriale      Persoane juridice de drept   Carte            editoriale.html  

         privat care, potrivit actelor    Promovarea limbajelor literare                      
         constitutive, desfăşoară    originale/inovatoare și a literaturii de debut   Maxim 30.000                   
         activități editoriale    Susținerea temelor artistice și/sau   lei – secţiunea                   
         (ex.: organizații    interdisciplinare   Reviste și                   
   NOU!      nonguvernamentale,    Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare   publicații                   
         societăți comerciale,    și/sau educație   culturale                   
         persoane fizice autorizate,                          
         întreprinderi individuale   Reviste și publicații culturale                      
         ș.a.);    Susținerea multiculturalității   Maxim 25.000                   
         

Persoane juridice de drept 
   Promovarea abordărilor pluridisciplinare   lei – secţiunea                   

            Continuitatea în susținerea conținutului   Poezie                   
         

public (Instituții publice care 
                       

            cultural                      
         

derulează proiecte 
                        

                                  

         editoriale).   Poezie                      
                                 

             Promovarea limbajelor literare                      
             originale/inovatoare și a debutului                      
             Promovarea textelor pentru copii                      
             Antologii                      
                                   

                              

Uniunea   Măsuri de   Acest apel   Parteneri sociali,   Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul   Minim   Minim 10%  3 iunie    https://ec.euro   
Europeană   informare și   vizează      acestui apel includ: conferințe, seminarii, mese   150.000 euro     2020    pa.eu/social/   

   instruire pentru   consolidarea   organizații non-profit,   rotunde, studii, sondaje, publicații, cursuri de            main.jsp?catI   
   organizațiile de   capacității      formare, dezvoltarea instrumentelor de formare,   Maxim         d=629&langId   
   lucrători   organizațiilor de   universități și institute de   înființarea rețelelor și dezvoltarea, schimbul de   500.000 euro         =en&callId=5   
      lucrători de a   cercetare,   bune practici.            83&furtherCal  
      adresa, la nivelul                   ls=yes   

   NOU!   UE   autorități publice,                          
      și transnațional,                             
      provocări legate   organizații internaționale,                          
      de schimbările în                             
      ocuparea forței de   consorții                          
      muncă și dialogul                             
      social.                             
                                    
 
 
 
 



 
 
 
 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

    

studii, cercetări, analize, sondaje, evaluări, 
             

Uniunea Promovarea și Apelul are ca Entități publice, Minim Minim 20% 2 iunie   https://ec.euro 
Europeană protejarea obiectiv organizații private sau culegerea de date și statistici; dezvoltarea 100.000 euro   2020   pa.eu/social/  
 drepturilor promovarea și organizații internaționale metodologiilor comune și, după caz, a       main.jsp?catI  
 persoanelor cu protecția  indicatorilor sau a reperelor; elaborarea și       d=629&langId  
 dizabilități drepturilor Organizațiile orientate spre publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale Maxim      =en&callId=5  
  persoanelor cu profit trebuie să depună educaționale; 500.000 euro      96&furtherCal 
  dizabilități și cereri în parteneriat cu        ls=yes  

  pentru includerea entități publice sau învățare reciprocă, recenzii de la egal la egal,              
 NOU! activă a acestora organizații private non-profit. ateliere, întâlniri și conferințe de experți;              
  și participarea                
  deplină la  

activități de instruire, evenimente de instruire 
             

  societate.               
    și formare de instrumente de formare online              
    sau alte module de instruire;              

 
activități de conștientizare și diseminare, 
respectiv identificarea și schimburi privind 
bunele practici, abordări și experiențe 
inovatoare, campanii media, compilarea și 
publicarea de materiale pentru diseminarea 
informațiilor despre program și rezultatele 
acestuia, dezvoltarea, operarea și întreținerea 
sistemelor și instrumentelor care folosesc 
tehnologiile informaționale și de comunicare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                        

                                 
                                 

Finanțator   Program de   Obiectivul   Solicitanți eligibili   Activități eligibile  Valoarea   Contribuția   Termen     Informații  
   finanțare   programului        grantului   beneficiarului   limita    suplimentare  
                                 
                                 

Uniunea 
  

Facilitate pilot de 
  

Selectarea 
  

Instituțiile financiare 
  

Fondul European de Investiții va furniza gratuit o 
 

- 
  

- 
  

31 
   

https://www.ei  
 

                 
Europeană   garantare pentru   instituțiilor care      garanție limitată de primă pierdere (sau        octombrie    f.org/what_we   

   dezvoltarea   vor deveni   Universitățile   contragaranție) intermediarilor financiari selectați        2020 –    _do/guarante   
   competențelor și a   intermediari      care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor            es/skills-and-  
   educației –   financiari în cadrul   Furnizorii de educație și de   pentru studenți și pentru întreprinderi.        termenul    education-   
                                

      Facilității pilot de   formare           limită de    guarantee-   
   Apel pentru   garantare pentru      Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea        transmitere    pilot/index.ht   
   exprimarea   dezvoltarea      acces la diferite tipuri de finanțare (de exemplu,        a cererii de    m  

   interesului   competențelor și a      împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de        exprimare             
      educației      venituri etc.) prin intermediari financiari dedicați,        a             
   (FONDUL         cum ar fi instituții financiare, universități și centre        interesului             
   EUROPEAN         de formare profesională, garantate de UE.                     
   PENTRU                              
   INVESTIȚII         În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii                     
   STRATEGICE)         finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în                     
            condiții mai bune.                     

   NOU!                              
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Minim 10% 
            

Uniunea   IMM sau IMM în   Creşterea inovării   A. Intreprinderile mici și   Investiții în active corporale   Minimum    Apel    http://regio-  
                              

nelansat 
           

Europeană   parteneriat cu ITT   în firme prin   mijlocii, cu condiția bugetării        25.000 euro         adrcentru.ro/1   
și Guvernul   pentru investiţii de   susţinerea   cheltuielilor de transfer    Investiții în active necorporale              -consolidarea-   
României   transfer tehnologic   entităților de   tehnologic aferente        Maxim          cercetarii-   

          inovare şi transfer   proiectului și respectiv    Investiții în realizarea de instrumente de   200.000 euro          dezvoltarii-     
     (PROGRAMUL   tehnologic în   colaborării în vederea    comercializare on-line a serviciilor/              tehnologice-   
     OPERAȚIONAL   domenii de   realizării acestora pe    produselor proprii ale IMM.              si-a-inovarii/   
     REGIONAL, AP 1,   specializare   perioada de implementare a                           
     PI 1.1, Operațiunea   inteligentă   proiectului cu o enitate de    Investiţii de dezvoltare experimentală                      
     C)       inovare și transfer                           
              tehnologic autorizată    Investiţii în alte activităţi de inovare                      
              provizoriu /acreditat în                           
     APEL NELANSAT       conformitate cu prevederile    Investiţii în activităţile de realizare a                      
              

legale în vigoare. În acest 
                       

                 produsului (bun sau serviciu) sau procesului                      
              

caz ITT este considerat 
                        

                                        

              beneficiar indirect de ajutor                           
              de minimis.                           

              B. Parteneriatul dintre o                           
              întreprindere mică sau                           
              mijlocie și o enitate de                           
              inovare și transfer                           
              tehnologic pentru                           
              implementarea proiectului.                           
              In acest caz, atât IMM cât și                           
              ITT sunt beneficiari direcți                           
              de ajutor de minimis.                           
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         

                                  
                                  

Finanțator   Program de   Obiectivul   Solicitanți eligibili    Activități eligibile  Valoarea   Contribuția Termen   Informații  
   finanțare   programului         grantului   beneficiarului limita   suplimentare  
                                  
                                  
                 

Minim 2% 
               

Uniunea   Creșterea gradului   Dezinstituţionaliza   Furnizorii de servicii sociale,   Pentru închiderea unui centru de plasament se pot  Valoarea   Apel   http://www.inf   
Europeană   de acoperire cu   rea copiilor aflaţi   publici și privați, care dețin   depune unul sau mai multe proiecte. Prin acest  eligibilă a unui    nelansat   oregio.ro/ro/a   
și Guvernul   servicii sociale   în centre de   centre de plasament ce   proiect sau, după caz, proiecte, un centru de  proiect:       xa-prioritara-   
României      plasament care   urmează a fi închise.   plasament poate fi închis prin înființarea a cel         8/ghiduri-in-   

   Grup vulnerabil:   urmează să fie   Aceștia pot încheia   puțin unei case de tip familial și înființarea sau,  Minim       dezbatere-   
   copii   închise cu   parteneriate cu:   după caz, reabilitarea unui centru de zi.  200.000       publica/807-   
      prioritate și care                ghid-specific-   
   (PROGRAMUL   funcționează în      Activităţile orientative eligibile în cadrul proiectului,  Maxim       8-3-c-apel-3-   
   OPERAȚIONAL   județele care nu      pot fi:  1.000.000       grup-    
   REGIONAL, AP 8,   au închis nici un   Aceştia pot încheia   

 
  euro       vulnerabil-   

   PI 8.1, OS 8.3, Apel   centru de   parteneriate cu:   reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea         copii   

   8.3C)   plasament, în       infrastructurii existente pentru centrele de zi                     
      județele în care   - unități administrativ-    pentru copii;                     
      funcționează   teritoriale, alte entități de    construirea/reabilitarea/modernizarea/extinde                     
      peste 3 centre de   drept public aflate în    rea/dotarea caselor de tip familial                     
   APEL NELANSAT   plasament clasice   subordinea UAT și care    /apartamentelor pentru copii;                     
      sau a centrelor de   desfășoară activități în    reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea                     
      plasament clasice   domeniul social.    unor imobile şi transformarea lor în centre de                     
      în care sunt       zi pentru copii;                     
      îngrijiți peste 70   - entități de drept privat,    reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea                     
      copii.   acreditate ca furnizori de    unor imobile şi transformarea lor în case de                     
         servicii sociale pentru copii,   

 
tip familial /apartamente pentru copii;                     

         conform legislației aplicabile   asigurarea/modernizarea utilităţilor generale                     
         în vigoare (asociații și    şi specifice pentru centrele de zi pentru copii                     
         fundații, unități de cult)    (inclusiv branşarea la utilităţi) şi pentru                     
             casele de tip familial /apartamentele pentru                     
             copii;                     
             crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor                     
             de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;                     
             dotări pentru imobilele în care sunt furnizate                     
             servicii de îngrijire de zi/ casele de tip familial                     
             /apartamentele pentru copii.                     
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Uniunea 
  

Dezvoltare locală 
  

Reducerea 
  

Unități Administrativ 
  

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de 
  

Valoare 
  

0% în cazul 
    

http://regio- 
 

             31     
                                           

Europeană   plasată sub   numărului de   Teritoriale   investiții, în funcție de nevoile specifice identificate   minimă   întreprinderilor  decembrie    adrcentru.ro/9   
și Guvernul   responsabilitatea   persoane aflate în   Oraș/Municipiu/sectoarele   la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare   aferentă   de economie  2021, ora    -1-dezvoltare-  
României   comunităţii   risc de sărăcie şi   municipiului București- ca   Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune   cheltuielilor   socială de  10:00 –    locala-   

                

Locală și se referă la: 
  

eligibile: 
  

inserție 
          

          excluziune   membre în Grupul de            plasata-sub-   
          socială, prin   Acțiune Locală din cadrul               pentru    responsabilita  
     

(PROGRAMUL 
  măsuri integrate   Listei SDL-urilor selectate la    investiţiile în infrastructura de locuire -   30.000 euro -   Minim 2%  apelurile de    tea-    

           
finanțare 

   
construirea/reabilitare/ modernizare 

  
pentru 

  
pentru celelalte 

 
proiecte 

   comunitatii/       
     

OPERAȚIONAL 
                 

 
 

                        

                locuinţelor sociale   apelurile de   categorii de  POR/2019/             

     REGIONAL, AP 9,       Parteneriate între UAT                     
                  proiecte   beneficiari  9/9.1/1/7R             
     PI 9.1)       

Oraș/Municipiu/ sectoarele 
  

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii 
                 

               POR/2019/9/9      EGIUNI si             
                                   

              municipiului București -    sociale – constructia/ reabilitarea/   .1/1/7REGIUN      POR/2019/             
              membru în Grupul de    modernizarea/ dotarea centrelor comunitare   I si      9/9.1/1/BI             
              Acțiune Locală din cadrul    integrate medico-socială;   POR/2019/9/9                   
              Listei SDL-urilor selectate la   

 investiţii în infrastructura de educaţie – 
  .1/1/BI                   

              finanțare și lider de                       

                                      

              parteneriat - și furnizori    construire/ reabilitare/ modernizare/ dotarea   
20.000 euro – 

     
1 iunie 

            
              publici și privați de servicii    de unităţi de învăţământ preuniversitar                    
                   

pentru apelul 
     

2020, ora 
            

              sociale    (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli                    
                   

de proiecte 
     17 –             

                   gimnaziale etc.);                    
                     POR/2019/9/9                   

              
Furnizori publici și privati de 

                         
                

 investiții în amenajări ale spațiului urban   .1/1/Întreprind      pentru             
              servicii sociale acreditați                      
                 

degradat al comunității defavorizate; 
  

eri 
     

apelul de 
            

              conform legislației în                       
                            

proiecte 
            

              vigoare, cu o vechime de   
 construirea/ dotarea cu echipamente a   

Valoarea 
                 

                       POR/2019/             
              cel putin un an, inainte de    infrastructurii întreprinderilor de economie                    
                   totală maximă      9/9.1/1/Într             
              depunerea proiectului, cu    

socială de inserţie. 
                   

                   a pachetului      eprinderi             
              

competențe în furnizare de 
                      

                                      

                     de proiecte de                   

              servicii sociale, comunitare,                          
                     infrastructură                   
              desfasurare de activitati                          
                     la nivel de                   
              recreativ-educative,                          
                     strategie:                   
              culturale, agrement și sport                          
                    4.900.000                    
                                         

              
Întreprinderi de economie 

       euro                   
                                         

              socială de inserție                            
                                           
                                           

 
 
 
 
 

 



 
                         

                                  
                                  

Finanțator   Program de   Obiectivul   Solicitanți eligibili    Activități eligibile   Valoarea   Contribuția   Termen    Informații   
   finanțare   programului          grantului   beneficiarului   limita    suplimentare   
                                  
                                  
            

 

                   

Uniunea   Competențe   Îmbunătățirea   Organizații patronale   Furnizarea de programe de formare   Valoarea   Persoane  Apel    http://mfe.gov.   
Europeană   digitale pentru   nivelului de   (patronate, federații    profesională exclusiv în domeniul alfabetizării   maximă a   juridice de  nelansat    ro/consultare-   
și Guvernul   angajații din IMM   cunoștințe/   patronale, confederații    digitale și al tehnologiei informației și   unui proiect: 1   drept privat cu      publica-   
României      competențe/   patronale sau uniuni    comunicațiilor;   milion euro   scop      ghidul-pocu-   

   (PROGRAMUL   aptitudini aferente   patronale teritoriale);          patrimonial –      competente-  
   OPERAȚIONAL   sectoarelor       Evaluare/ validare și certificare pentru   Valoarea  5%       digitale-     
   CAPITAL UMAN,   economice/   Asociații de întreprinderi;    recunoaşterea competențelor aferente   contribuției          pentru-    
                       

   AP 3, OS 3.12)   domeniilor       cerințelor locurilor de muncă;   publice minim:   Persoane      angajatii-imm/   

      identificate în   
Camerele de Comerț și 

      100.000 euro   juridice de              
      Strategia     

 Sprijin acordat întreprinderilor pentru      drept privat fără              
        Industrie.                     

      Națională pentru      organizarea de programe de învățare la locul      scop              
                              

   APEL NELANSAT   Competitivitate       de muncă.      patrimonial –              
      2015-2020 și   

Entitățile de mai sus pot 
        0%               

      Strategia                           
      Națională pentru   aplica în calitate de                         
      Cercetare,   beneficiari unici sau în                         
      Dezvoltare și   parteneriat cu alte entități                         
      Inovare 2014-   relevante (de exemplu:                         
     2020   organizații sindicale sau/si                         
         furnizori de formare                         
         profesionala).                         

         In cadrul prezentului apel de                         
         propuneri de proiecte sunt                         
         eligibili si partenerii                         
         transnaționali.                         

                                  
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
         

 

Finanțator 
    

Program de 
  

       
      finanțare   
         
         

Uniunea   Programe de  
Europeană   îngrijire a gravidei  
și Guvernul   şi copilului - etapa  
României   II  

     (PROGRAMUL  
     OPERAȚIONAL  
     CAPITAL UMAN,  
     AP 4, O.S. 4.9)  

     APEL NELANSAT  

         

 
 

Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

 

Creșterea Institut sau instituţie  Furnizarea de servicii medicale de Valoarea 2% 
  

Apel 
  

http://mfe.gov.     
numărului de medicală publică – spitalele  screening prenatal maximă    nelansat   ro/consultare-  
persoane care publice cu servicii de   eligibilă a       publica-pocu- 
beneficiază de obstetrică-ginecologie de  Activități de informare, educare, proiectului:       ghidul-       
programe de nivelul III care au  conştientizare a grupului țintă al serviciilor 2.500.000       programe-de-  
sănătate și de competență la nivelul  de screening prenatal euro       ingrijire-a-   
servicii orientate regiunii de dezvoltare vizate   pentru       gravidei-si-  
către prevenție, de proiect  Activitatea de prelucrare a datelor cu regiunile mai       copilului-  
depistare precoce   caracter personal puțin       etapa-ii/  
(screening), Parteneri eligibili:   dezvoltate               
diagnostic și                   
tratament precoce Ministerul Sănătății, organ   2.000.000               
pentru principalele de specialitate al   euro               
patologii administrației publice   pentru               
 centrale, cu personalitate   regiunea               
 juridică, în subordinea   București –               
 Guvernului;   Ilfov               
 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;                  
 Autorități publice - spitalele                  
 publice din rețeaua                  
 autorităților administrației                  
 publice locale;                  
 ONG-uri relevante                  

 Este obligatorie derularea                  
 proiectului în parteneriat                  
                   

 

 



 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

                      

Uniunea Reducerea Reducerea Autorități publice locale și În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Valoarile Variabilă  31   http://mfe.gov. 
Europeană numărului de numărului de unități cu personalitate Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste minime și   decembrie   ro/pocu-81-  
și Guvernul persoane aflate în persoane aflate în juridică aflate în 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de maxime ale   2021   mil-euro- 
României risc de sărăcie și risc de sărăcie și coordonarea sau Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală proiectelor vor      pentru-  
                   

 excluziune socială excluziune socială subordonate acestora; implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri fi stabilite de      reducerea-  
 din comunitățile din comunitățile Furnizori acreditați de aferente intervențiilor specifice acestor strategii. GAL-uri prin      numarului-de- 
 marginalizate marginalizate servicii specializate pentru Activitățile finanțate prin POCU sunt: Ghidurile      persoane-in-   
 (roma și non-roma) (roma și non- stimularea ocupării forței de   proprii      risc-de-  
 din orașe/municipii roma) din muncă;  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe aferente SDL-      saracie-si-   
 cu peste 20.000 orașe/municipii cu Furnizori autorizați de  piața muncii urilor aprobate      excluziune-  
 locuitori – peste 20.000 formare profesională;         sociala/ 
  locuitori, cu Centre autorizate de  Susținerea antreprenoriatului în cadrul                 
 Etapa a III-a a accent pe cele cu evaluare și certificare a  comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu                 
 mecanismului populație competențelor profesionale   Suma minimă                

 DLRC aparținând obținute pe alte căi decât Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii aferentă unei                
  minorității roma, cele formale;  sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în fișe de proiect                
  

prin Furnizori de servicii sociale 
 

este 101.000 
               

 
(PROGRAMUL 

 cadrul centrelor comunitare integrate                
 implementarea de acreditați în condițiile legii;   euro,                
 OPERAȚIONAL măsuri/ operațiuni Asociații și fundații; 

Sprijin pentru creșterea accesului și 
echivalentul                

 CAPITAL UMAN, integrate în Organizații sindicale; minim a                
  participării la educație                
 AP 5, OS 5.1) contextul Organizații patronale;  477.437,10                
                  

  mecanismului de Întreprinderi sociale de 
Activități de îmbunătățire a condițiilor de 

RON.                
  DLRC inserție;                 
   

locuit ale persoanelor din grupul țintă 
                

   Angajatori;                  
                     

   Camere de Comerţ şi 
Asistență juridică pentru reglementarea 

                
   Industrie.                 
     actelor de identitate, de proprietate, de stare                 
   Unităţi şcolare și  civilă                 
   Inspectorate Școlare 

Combaterea discriminării și a segregării 
                

   Județene                 
                      
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

 
Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili  Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 

 finanțare programului    grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Programul pilot Creșterea Instituții de învățământ • Pachet integrat de servicii destinat Valoarea Variabilă 25 iunie http://mfe.gov. 
Europeană pentru stimularea participării la acreditate, publice și  preșcolarilor și elevilor din ciclul primar; eligibilă -  2020 ro/pocu- 
și Guvernul participării la învățământul private, din rețeaua școlară   proiect mic -   programul- 
României educație a copiilor ante-preșcolar și națională; • Activități de sprijin pentru stimularea maxim   pilot-de- 

 

cu părinți plecați la preșcolar, în 
 

300.000 euro 
  

stimulare-a-    participării la educație și la activitățile de   
 

muncă în special a 
     

participarii-la-  Furnizori de servicii de  consiliere a copiilor, precum și la activitățile    
 

străinătate grupurilor cu risc 
 

Valoarea 
  

educatie-a-  orientare, consiliere,  recreative și de socializare;   
  de părăsire  eligibilă -   copiilor-cu-   mediere școlară și servicii     
  timpurie a școlii,   proiect mare -  parinti-plecati-   alternative, publici și privaţi; • Asigurarea de servicii de educație parentală  

  cu accent pe copiii maxim   la-munca-in-     și de consiliere social;   

  aparținând   1.000.000   strainatate/        

 (PROGRAMUL minorității roma și Parteneri sociali din 
• Dezvoltarea de parteneriate între școli, 

euro    
 OPERAȚIONAL a celor din mediul învățământul preuniversitar     
 CAPITAL UMAN, rural (ex. organizații sindicale);  autorități locale, instituții locale, ONG-uri și     
 AP 6, PI 10.i., O.S.    comunitate;     
 6.2 & 6.3) 

Reducerea Instituții de cult şi asociații 
      

  

• Campanie de informare și conștientizare a 
    

  părăsirii timpurii a religioase;     
   

părinților, persoanelor în grija cărora rămân 
    

  școlii prin măsuri       
    

copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg 
    

  integrate de 
Instituții/agenții 

     
   în ceea ce privește obligațiile legale care le     

  prevenire și de      
  

guvernamentale cu atribuții 
 revin părinților la plecarea din țară.     

  asigurare a      
  în domeniul incluziunii       

  oportunităților       
  sociale;       
  egale pentru elevii       
         

  aparținând        
  grupurilor APL cu atribuții în domeniul       
  vulnerabile, cu educației de nivel       
  accent pe elevii preuniversitar;       
  aparținând        
  minorității roma și 

ONG. 
      

  elevii din mediul       
         

  rural/ comunitățile        
  dezavantajate        
  socio-economic        

         



  
 
         

 

Finanțator 
    

Program de 
  

       
      finanțare   
         
         

Uniunea   Sprijin pentru  
Europeană   doctoranzi și  
și Guvernul   cercetători  
României   postdoctorat  

     (PROGRAMUL  
     OPERAȚIONAL  
     CAPITAL UMAN,  
     AP 6, PI 10.iv, OS  
    6.13)   

     APEL NELANSAT  

         

 
 

Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

 
Creșterea ratei de Instituții de învățământ  Consolidarea parteneriatelor dintre Maxim 0% Apel  http://mfe.gov. 
participare a superior publice şi private,  universități și actorii din domeniul cercetării şi 1.500.000  nelansat  ro/consultare-  
studenților acreditate;  inovării pentru stimularea dezvoltării de noi euro    publica-apel-  
doctoranzi la   programe de studii doctorale şi     pocu-pentru-  
programele din Institute/centre de cercetare  postdoctorale, cu aplicații directe în     sprijinirea-   
cadrul acreditate, inclusiv institute  economie, în special în sectoarele     doctoranzilor- 
parteneriatelor de cercetare ale Academiei  economice cu potențial competitiv şi în     si-  
          

nou Române;  domeniile de specializare inteligentă, inclusiv     cercetatorilor/ 
înființate/dezvoltat   prin furnizarea de sprijin financiar pentru            
e care să Şcoli doctorale şi graduale  doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru            
faciliteze inserția cu personalitate juridică,  a se implica în cercetarea postdoctorală;            
pe piața muncii a inclusiv parteneriate intre              
absolvenților și acestea și sectorul privat/  Activități de cercetare şi de colaborare în            
crearea de centre de CDI;  rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în            
parteneriate noi   scopul asigurării complementarității cu            
între instituțiile de Academia Română.  sectoarele economice cu potențial competitiv            
învățământ   şi cu domeniile de specializare inteligentă, în            
superior și În cadrul acestui apel de  sprijinul internaționalizării învățământului            
sectorul privat, proiecte este obligatorie  terțiar;            
respectiv actori includerea în parteneriat a              

din domeniul 
 

Crearea unui sistem de informare 
           

cel puțin uneia dintre            
cercetării și categoriile de organizații  coordonată, în ambele sensuri: de la            
inovării detaliate mai jos:  companii către sectorul privat către instituțiile            
   de învățământ superior privind nevoile lor de            
 Angajatori;  instruire, precum și de la instituțiile de            
   învățământ către întreprinderi, pentru a            
 Asociații profesionale;  răspunde nevoilor sectorului privat la nivel            
  

regional/ local. 
           

              

 Camere de comerț și              
 industrie;              
 

Instituții și organizații 
membre ale Pactelor  
Regionale și Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare și 
Incluziune Socială. 

 

 
  



 
 
 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

                            
      finanțare    programului             grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                       
                                       

Uniunea 
  

Curriculum 
  

Reducerea 
  

Ministerul Educației 
  

 Realizarea și adoptarea de către MEN a 
  

Se va selecta 
 

- 
  

30 
   

http://bit.ly/2w  
 

                 
Europeană   național   părăsirii timpurii a   Naționale (MEN)    unui document strategic de asumare a   un singur      decembrie    6zee1  

și Guvernul   obligatoriu   școlii prin măsuri        viziunii modificărilor în domeniul curriculum-   proiect cu      2020 sau la         
României   actualizat pentru   integrate de   Partenerii eligibili:    ului național obligatoriu revizuit pentru   valoare      semnarea         

     învățământul   prevenire și de        învățământul primar și gimnazial   maximă      contractului         
     primar și gimnazial   asigurare a   Agenţii, structuri/alte    Fundamentarea unor recomandări cu   eligibilă de      de         
          oportunităților   organisme aflate în    caracter metodologic pentru implementarea  43.932.500       finanțare         
          egale pentru elevii   subordinea/coordonarea    curriculum-ului obligatoriu și a celui opțional   euro               
          aparținând   MEN şi alte organisme    pentru învățământul primar și gimnazial și                   
     (PROGRAMUL   grupurilor   publice cu atribuţii în    susținerea demersurilor de aplicare a noilor                   
     OPERAȚIONAL   vulnerabile, cu   domeniul educaţiei şi    planuri-cadru și programe școlare                   
     CAPITAL UMAN,   accent pe elevii   formării profesionale,    Dezvoltarea competențelor profesionale                   
     AP 6, PI 10.i, OS   aparținând   inclusiv asigurarea calității    pentru personalul didactic din învățământul                   
    6.3, 6.5, 6.6)    minorității roma și   în învățământul    preuniversitar primar și gimnazial, în                   
          elevii din mediul   preuniversitar;    vederea utilizării metodelor activ-                   
          rural/ comunitățile        participative de educație bazate pe noul                   
          dezavantajate   Instituţii de învăţământ    curriculum centrat pe competente cheie şi                   
          socio-economic;   (ISCED 1-2) acreditate,    pe nevoile elevilor, în special în cazul                   
          Creșterea   publice şi private, din    personalului care lucrează cu copiii                   
          numărului de   reţeaua şcolară naţională;    aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv                   
          oferte        copii aparținând minorității roma, copii cu                   
          educaționale   Furnizori de servicii de    nevoi speciale, copii din comunitățile                   
          orientate pe   orientare, consiliere,    dezavantajate socioeconomic.                   
          formarea de   mediere şcolară şi servicii    Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii                   
          competențe și pe   alternative, publici şi privaţi;    obiectivelor specifice stabilite în cadrul                   
          utilizarea de soluţii        acestei PI (ex. activități de formare care                   
          digitale/de tip TIC   ANP şi instituţii    promovează incluziunea, activități de                   
          în procesul de   subordonate;    formare în aria elaborării de resurse                   
          predare;        educaționale deschise pentru facilitarea                   
          Îmbunătățirea   Autoritățile publice locale cu    implementării curriculumului, activități de                   
          competențelor   atribuții în domeniul    formare pentru echipele manageriale în aria                   
          personalului   educaţiei de nivel    monitorizării impactului măsurilor privind                   
          didactic din   preuniversitar;    creșterea accesului la educație etc).                   
          învățământul                            
          preuniversitar.   ONGuri;                        

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

 

 



  
 
         

 

Finanțator 
    

Program de 
  

       
      finanțare   
         
         

Uniunea   Refacerea  
Europeană   ecosistemelor  
și Guvernul   degradate  
României       

     (PROGRAMUL  
     OPERAȚIONAL  
     INFRASTRUCTUR  
     A MARE, AP 4, OS  
    4.1)   

         

 
 

Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

 
  

 

             

Menţinerea şi Administratori desemnați în Menținerea și refacerea ecosistemelor Maxim Variabilă 31   http://www.fon 
refacerea condițiile legislației specifice  forestiere și a serviciilor furnizate 10.000.000   decembrie   duri-  
ecosistemelor și/sau proprietari ai fondului   euro/ proiect   2020, ora   ue.ro/presa/n  
degradate şi a forestier național aflat în  Menținerea și refacerea ecosistemelor    10:00   outati-am-   

serviciilor proprietate publică  lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor       oi/details/6/62  
       

1 
 

furnizate   furnizate            

(împăduriri, Administratori desemnați în               
coridoare condițiile legislației specifice  Menținerea și refacerea ecosistemelor de             
ecologice etc.), și/sau proprietari ai apelor  pajiști și a serviciilor furnizate             
situate în afara de suprafață aflate în               
ariilor naturale proprietate publică 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de             
protejate              

  peșteri și a serviciilor furnizate             
 

Administratori desemnați în 
             

               

 condițiile legislației specifice               
 și /sau proprietari de pajiști               
 permanente aflate în               
 proprietate publică               
 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice  
și /sau proprietari de peșteri 
aflate în proprietate publică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

Uniunea Creșterea gradului Promovarea ANANP  Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea Maxim Variabilă 31  http://mfe.gov. 
Europeană de protecție și măsurilor de   stării de conservare a speciilor şi habitatelor 10.000.000  decembrie  ro/poim-175-  
și Guvernul conservare a conservare a Instituţia / structura care  de importanţă comunitară, inclusiv euro/ proiect  2021  milioane- 
                   

României biodiversității și biodiversităţii în este responsabilă pentru  reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de     euro-pentru-  
 refacerea conformitate cu administrarea / asigurarea  pe suprafaţa ariilor naturale protejate,     protectia-si-  
 ecosistemelor Cadrul de Acţiuni managementului ariei  inclusiv a siturilor Natura 2000;    

 conservarea-       

 degradate -Apel B Prioritare pentru protejate, singură sau în  Monitorizarea şi evaluarea stării de     biodiversitatii-  
  Natura 2000, parteneriat cu:  conservare a speciilor şi habitatelor de     si-refacerea-   
  Strategia   importanţă comunitară;     ecosistemelor  
 (PROGRAMUL Europeană pentru   Reducerea efectelor presiunilor     -degradate/  
 OPERAȚIONAL Biodiversitate   hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă              
 INFRASTRUCTUR 2020 şi cu organizaţii  în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje              
 A MARE, AP 4, OS Strategia neguvernamentale (asociaţii  de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de              
 4.1) Naţională şi şi fundaţii);  barare transversală a cursului de apă,              
  Planul de Acţiune   restaurarea zonelor umede, restaurarea              
  pentru institute de cercetare;  albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a              
  Conservarea   corpurilor de apă, etc.);              
  Biodiversităţii universităţi / muzee - care  Crearea şi menţinerea coridoarelor              
  2014 – 2020 să aibă prevăzut în actul  ecologice, crearea şi menţinerea              
   constitutiv atribuţii de  coridoarelor de migraţie a speciilor,              

   protecţia mediului şi/sau  conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii              
   protecţia naturii;  ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea              
     conectivităţii pentru reţeaua de arii              
                  

   autorităţi ale administraţiei 
 

protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;              
   publice centrale / locale / Alte tipuri de măsuri similare, conform              
   alte structuri în coordonarea  planurilor de management.               

/ subordonarea autorităţilor 
centrale / locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
                 

 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
  

             
      finanțare    programului       
                 
                 

Uniunea   Elaborarea   Creşterea gradului   Agenția Națională pentru  
Europeană   planurilor de   de protecţie şi   Arii Naturale Protejate  
și Guvernul   management/setur   conservare a      
României   ilor de măsuri de   biodiversităţii şi   

Structura care este 
 

     conservare /   refacerea    
         responsabilă pentru  
     planurilor de   ecosistemelor    
         administrarea/ asigurarea  
     acţiune pentru   degradate    
         managementului ariei  
     ariile naturale        
           protejate  
     protejate (inclusiv        
              

     cele situate în          
     mediul marin) şi       ONG-uri (asociaţii şi  
     pentru speciile de       fundaţii) care să aibă  
     interes comunitar       prevăzut în actul constitutiv  
     neacoperite de       atribuţii de protecţia  
     proiectele       mediului şi/sau protecţia  
     anterioare       naturii  

     (PROGRAMUL       Institute de cercetare/  
     OPERAȚIONAL       universităţi/ muzee care au  
     INFRASTRUCTUR       în actul constitutiv atribuţii  
     A MARE, AP 4,       de protecţia mediului şi/sau  
     O.S. 4.1)       protecţia naturii  

              Autorităţi ale administraţiei  
              publice centrale/ locale/ alte  
              structuri în coordonarea/  
              subordonarea autorităţilor  
              centrale/ locale  

                 

 
 

                                

 

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

              
     grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                
                                
 

Elaborarea planurilor de management/ seturilor de 

  

Valoarea 

 

0% 

     

http://mfe.gov. 
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 măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru   maximă a      decembrie    ro/poim-   
 ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în   proiectului:      2021    ghidul-pentru-  
 mediul marin) şi pentru speciile de interes  5.000.000           accesarea-   
 comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor   euro          fondurilor-    
 programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind              pentru-  
                          

 regimul ariilor naturale protejate, conservarea              elaborarea-   
 habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu              planurilor-de-   
 modificările ulterioare)              management-  
                seturilor-de-    
                masuri-de-   
                conservare-   
                planurilor-de-   
                actiune-  
                     

                pentru-ariile-   
                naturale-   
                protejate-si-   
                pentru-  
                   

                speciile-de-in/  

                                
                                
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
Finanțator 

 
Program de  
finanțare 

 
Obiectivul  

programului 

 
Solicitanți eligibili 

 
Activități eligibile 

 
Valoarea  
grantului 

 
Contribuția  

beneficiarului 

 
Termen  
limita 

 
Informații  

suplimentare 

 
Uniunea Plăți pentru Reducerea  Unitățile administrativ- În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de Variabil Pana la 500 15 mai   https://bit.ly/2 
Europeană angajamente de numărului  de inte teritoriale care au în angajamente, ale căror cerințe specifice sunt  hectare - 0% 2020   MzJeGu 
și Guvernul silvomediu rvenții silvotehnic proprietate publică sau încadrate în următoarele două pachete:         
României  e în pădure și pr privată terenuri forestiere;    Peste 500      
  omovarea   1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de  hectare -      
  tehnologiilor de Persoanele fizice și juridice  Variabil      

 (PROGRAMUL  liniște;       
 exploatare a  care au în proprietate          
 NAȚIONAL DE  2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la         
 lemnului cu  privată terenuri forestiere;         
 DEZVOLTARE   colectarea lemnului din rărituri (Pachetul         
 impact redus            
 RURALA, Măsura    2 poate fi aplicat doar în combinație cu         
 asupra solului  Asociații ale beneficiarilor.          
 15, Submăsura   Pachetul 1).         
 (silvicultură cu            
 15.1)             
 impact redus),             
              

  prin promovarea            
  de             
  angajamente  volu            
  ntare             
  care  depășesc            
  cerințele             
  obligatorii             
  relevante             
  prevăzute în             
  cadrul legislației            
  naționale în             
  domeniul             
  gestionării             
  pădurilor             
               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

                           
      finanțare    programului            grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                                
                                                
                 

0% 
                   

Uniunea   Activități de   Promovarea   GAL – uri (FLAG- uri) atât   Componenta A – sprijin pregătitor (optional) –   Valoarea    11 iunie    https://ampest   
Europeană   cooperare   creșterii   din România cât și din   maximum 10% din valoarea proiectului;   minimă:      2020, ora    e.ro/informari/  
și Guvernul        economice, a   Uniunea Europeană              12:00    899-anunt-    
României   (PROGRAMUL   incluziunii sociale       Componenta B – implementarea proiectelor de   5.000 euro          privind-   

     OPERAȚIONAL   și a creării de   (Minimum 3 FLAG-uri   cooperare.              lansarea-        
     PENTRU PESCUIT   locuri de muncă și   partenere)                  apelulului-nr-   
     ȘI AFACERI   furnizarea de       •    Promovarea unor produse, metode, procese              1-de-cereri-   
     MARITIME, Măsura   sprijin pentru       și tehnologii noi specifice sectorului   Valoarea          de-finantare-  
     

III.4) 
  

creșterea șanselor 
      

pescăresc; 
           

pentru- 
             

               maximă:               

          de angajare și a                      masura-iii-4-  
          mobilității forței de       •    Valorificarea produselor locale prin accesarea  1.529.984           activitati-de-    
          muncă în cadrul       de piețe locale noi, prin acțiuni de marketing;            cooperare.ht  

 

                  euro           
          comunitățiilor                    ml  

                                

          costiere și       •    Înființarea, dezvoltarea, promovarea de lanțuri                             
          interioare,       scurte de producție și desfacere a produselor                             
          dependente de       pescărești;   

Suma maximă 
                        

          pescuit și                                   
                    care poate fi                         
          acvacultură       •    Promovarea acțiunilor de protejare a mediului                           
                  solicitată de                         
                  acvatic și a biodiversității;                           
                    un FLAG este                         
                                              

                  
•    Proiecte de înfrățire a FLAG-urilor; 

  de 70.000                         
                    euro                         
                                              

                  •    Schimburi de experiență și bunele practici;                             

                  •    Desfășurarea unor vizite de studiu, activități                             
                  de formare profesională;                             

                  •    Desfășurarea de ateliere, conferințe tematice;                             

                  •    Promovarea oportunităților turistice.                             
                                                
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

                           
      finanțare    programului            grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                             
                                             

Guvernul 
  

Schema de ajutor 
  

Încurajarea 
  

Persoanele juridice de drept 
  

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția 
  

Maxim 
  

Contribuția 
    

http://gov.ro/r  
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României   de minimis privind   înființării de   privat, inclusiv   și/sau înființarea, amenajarea și dotarea   500.000 de   proprie a  decembrie    o/stiri/prima-   

     programul   grădinițe cu profil   organizații   grădinițelor cu profil sportiv.   euro   beneficiarului  2020    reuniune-a-   
     guvernamental   sportiv în scopul   neguvernamentale, asociații,           trebuie să      comisiei-  
     „gROwth -   stimulării   fundații și/sau grupuri   Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc       acopere      pentru-   
                                  

     Investim în copii,   dezvoltării   fiscale,   cumulativ următoarele condiții:       diferența      programul-   
     investim în viitor”   armonioase a   Comitetul Olimpic și Sportiv   a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2       necesară      growth-   
          copiilor având în   Român, federațiile sau   săli de grupă standard, instituite conform       finalizării și      investim-in-   
          vedere lipsa unor   cluburile sportive,   prevederilor legale în vigoare, și are toate       funcționării      copii-   
          asemenea   care iau inițiativa construirii   facilitățile necesare conform prevederilor prezentei       corespunzătoar      investim-in-   
          grădinițe în   de grădinițe cu profil sportiv   scheme;       e a proiectului      viitor  

          România și       b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu       de investiții.                  
          asigurării       profil sportiv pot fi construcții noi sau existente                          
          accesului la       care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea                          
          aceste grădinițe       funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să                          
          prin stabilirea unor       nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5                          
          tarife suportabile.       ani;                          
                  c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească                          
          În cadrul prezentei       standarde minime de construcție, de dotare                          
          scheme de ajutor       generală și sportivă, de personal de specialitate și                          
          de minimis se vor       de echipamente sportive, conform prevederilor                          
          acorda ajutoare       prezentei scheme;                          
          unui număr de       d) existența unui număr de minimum 10 angajați                          
          1.000 de       aferenți proiectului pe perioada de funcționare a                          
          beneficiari.       grădiniței, atât personal de specialitate, cât și                          
                  personal de deservire.                          

                  Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate                          
                  în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10                          
                  ani de la data obținerii autorizației de funcționare;                          
                  în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma                          
                  obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor                          
                  prezentei scheme.                          

                  Proiectele de investiții beneficiare ale Programului                          
                  trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la                          
                  emiterea Acordului de finanțare.                          
                                             

 
 
 
 
 



                                     
                                     

 Finanțator  Program de   Obiectivul   Solicitanți eligibili    Activități eligibile  Valoarea    Contribuția   Termen    Informații   
   finanțare   programului         grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                     
                                     

 

Guvernul 
 

Programul 
  

Creșterea 
  

Persoane juridice cu 
  

 promovarea vinurilor, prin submăsura de - 
   

Minim 50% 
  

Depunere 
   

http://www.api  
 

                 

 României  Naţional de Sprijin   competitivității   domiciliul fiscal în România    promovare a vinurilor produse în UE care         continuă    a.org.ro/ro/dir   
   al României în   producătorilor de       constă în acţiuni de informare în statele             ectia-masuri-   

   sectorul vitivinicol   vinuri, a   Instituţii şi unităţi de    membre, în scopul informării consumatorilor             de-piata/viti-   
  2019-2023   performanței   cercetare-dezvoltare    cu privire la consumul moderat de vin şi la             vinicole/progr  
                                  

      economice a   vitivinicolă, definite conform    schema de denumiri de origine controlată şi             amul-national-   
      întreprinderilor,   legislaţiei naţionale în    indicaţii geografice, precum şi submăsura             de-sprijin-in-   
      precum și pentru   vigoare    de promovare în ţări terţe, în vederea             sectorul-   
      perfecționarea       îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu             vitivinicol-  
                                   

      tehnologiilor de   Persoane fizice autorizate,    denumire de origine controlată, indicaţie           2019-2023         

      vinificație prin   întreprinderi familiale,    geografică sau a vinurilor pentru care se                        
      care se obțin   întreprinderi individuale    indică soiul viţei-de-vie;                        
      vinuri calitativ       restructurarea şi reconversia podgoriilor;                        
      superioare   Asociaţii de doi sau mai    asigurarea recoltei;                        
         mulţi producători şi/sau    investiţii;                        

         organizaţii interprofesionale    distilarea subproduselor.                         
 

Operațiunile principale din cadrul programului de 
investiții pentru care se acordă finanțare sunt: 

 
a) construcția imobilelor destinate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, 
a imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 

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

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

 
 
 
 
 

 



 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

Guvernul Premierea Creșterea Organizații de cercetare de Finanțarea naționala se aloca pentru activități 25% din - 
  

Depunere 
  

http://uefiscdi.     
                 

României participării la vizibilității drept public sau privat din suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: valoarea    continuă   gov.ro/articole 
 Orizont2020 României la nivel Romania care costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, grantului de       /4440/Premier  
  internațional in implementează proiectele cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). tip ERC;       ea-participarii- 
  domeniul câștigate la competițiile Aceasta finanțare va fi alocata departamentului 15% din       la-  
  cercetării si Orizont 2020 din universitate sau institutului, care derulează valoarea       Orizont2020.h  
  inovării;  proiectul finanțat de Comisia Europeană. grantului       tml 
  Consolidarea   acordat de CE            
  sistemului național  Activitățile propuse trebuie sa conducă la de tip ERA            
  de CDI prin  consolidarea capacitații instituționale de a Chair;            
  intensificarea  participa in mod susținut la noi competiții Pentru restul            
  colaborării in  organizate in cadrul Programului Cadru Orizont instrumentelor            
  cercetarea  2020. de finanțare            
  Europeană de   din Programul            
  excelenta;   Orizont 2020:            
  Creșterea calității   o 10% din            
  proiectelor cu   valoarea            
  participanți romani   bugetului            
  la Orizont 2020,   acordat de CE            
  precum si a rolului   asociat            
  jucat de către   instituției            
  aceștia in   gazda din            
  viitoarele proiecte   Romania in            
  Orizont 2020;   calitatea de            
  Creșterea   coordonator al            
  sustenabilității   proiectului;            
  participării   o 7.5% din            
  instituțiilor   valoarea            
  romanești in   bugetului            
  proiecte cu   acordat de CE            
  finanțare   asociat            
  internaționala;   instituției            
  Creșterea ponderii   gazda din            
  finanțării externe   Romania in            
  in totalul   calitatea de            
  cheltuielilor   coordonator            
  naționale de   de pachet de            
  cercetare-   lucru.            
  dezvoltare.               
                 

 
 

 



 
                     

                               
                               

Finanțator   Program de   Obiectivul    Solicitanți eligibili    Activități eligibile   Valoarea   Contribuția  Termen    Informații   
   finanțare   programului           grantului   beneficiarului  limita    suplimentare   
                               
                               

Islanda, 
  

Participare civică 
  

Stimularea 
  

Organizaţii 
  

 Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor 
  

Între 5.000 și 
  

Minim 10% 
    

https://activeci  
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Lichtenstein   în zone insuficient   implicării civică în   neguvernamentale şi non-    omului în zone insuficient deservite, inclusiv   50.000 euro     noiembrie    tizensfund.ro/   
și Norvegia   deservite –   zone și pentru   profit (ONG)    prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri        2020    apel-1/  

      grupuri țintă        mari/ cu experiență și ONG-uri mai mici/ / cu                 
   granturi mici   insuficient   Fundațiile pentru tineret de    mai puţină experienţă        30 iunie         
      deservite   la nivel județean și ale            2021         
         municipiului București    Susţinerea participării active a cetățenilor în                 
         precum și Fundația    activități civice                 
         Națională pentru                     
         Tineret    Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind                 
         

Societatea Națională de 
   susţinerea participării cetăţenilor (consiliere,                 

            asistență juridică etc.)                 
         Cruce Roșie din România                     

              Organizarea de activități educaționale (în                 
              afara sistemului formal) privind protecția                 
              mediului/ schimbărilor climatice prin metode                 
         

În cadrul acestui apel de 
   experiențiale, inovatoare și creative. Acestea                 

            ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/                 
         finanţare sunt încurajate    studenţii, etc.                 
         parteneriatele între ONG-uri                     

         mici şi:    Inițiative de advocacy şi de monitorizare a                 
         

 alte ONG-uri active în 
   politicilor prin abordări participative privind                 

            probleme legate de protecția mediului/                 
          acelaşi domeniu sau în    schimbărilor climatice                 
          alte domenii de activitate                     
          complementare, precum    Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură                 
          mediu şi schimbări    cu protecția mediului/ schimbărilor climatice                 
          

climatice, buna 
                   

             (consiliere, asistență juridică etc.)                 
          

guvernare, educație, 
                   

                              

          dezvoltarea comunității                     
          etc.                     

          alți stakeholderi (membri                     
          ai comunităţii, autorități,                     
          instituții publice, mass-                     
          media, sectorul privat)                     
                                
 
 
 
 
 
 
  



 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

             

Islanda, Conştientizare Creșterea gradului Organizaţii Campanii pentru creșterea nivelului de 5.000 - 50.000Minim 10% 11   https://activeci 
Lichtenstein privind drepturile de conștientizare neguvernamentale şi non- conștientizare, abordarea stereotipurilor și euro noiembrie   tizensfund.ro/  
și Norvegia omului şi privind drepturile profit (ONG) susținerea/ consolidarea/ extinderea   2020   apel-4/ 
 tratament egal – omului/ tratament  schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate         
 

granturi mici egal la nivel local, Fundațiile pentru tineret de de drepturile omului, egalitate de gen și violență 
        

         
  în zone și/sau la nivel județean și ale bazată pe gen (VGB)         
  pentru grupurile municipiului București    30 iunie      
  țintă insuficient precum și Fundația Promovarea și crearea de spații sigure și   2021      
  deservite Națională pentru motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și         
   Tineret raporta situații de încălcare         

    a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea         
   Societatea Națională de drepturilor omului și promovarea tratamentului         
   Cruce Roșie din România egal.         

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

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

 
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă  
în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în 
activitatea lor a unei perspective a 
drepturilor omului și tratamentului egal; 

 
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție 
privind drepturile omului/ tratament egal  
(consiliere, asistență juridică, etc.); 

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

 
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor  
omului asupra îmbătrânirii (ageism). 

 
 
 
 
  



 
 
 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

                           
      finanțare    programului            grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                      
                                      

Islanda, 
  

Conştientizare 
  

Creșterea gradului 
  

Organizaţii 
  

Campanii pentru creșterea nivelului de 
  

Între 5.000 și 
  

Minim 10% 
 

27 aprilie 
   

https://activeci  
 

                 
Lichtenstein   privind drepturile   de conștientizare   neguvernamentale şi non-   conștientizare, abordarea stereotipurilor și   15.000 euro      2023    tizensfund.ro/   
și Norvegia   omului şi   privind drepturile   profit (ONG)   susținerea/ consolidarea/ extinderea              apel-4/  

     tratament egal –   omului/ tratament       schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate                   
     granturi tip   egal la nivel local,   Fundațiile pentru tineret de   de drepturile omului, egalitate de gen și violență                   
     răspuns rapid   în zone și/sau   la nivel județean și ale   bazată pe gen (VGB)                   
          pentru grupurile   municipiului București                       
          țintă insuficient   precum și Fundația   Promovarea și crearea de spații sigure și                   
          deservite   Națională pentru   motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și                   
              Tineret   raporta situații de încălcare                   
                  a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea                   
              Societatea Națională de   drepturilor omului și promovarea tratamentului                   
              Cruce Roșie din România   egal.                   

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

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

                  Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă                   
                  în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în                   
                  activitatea lor a unei perspective a                   
                  drepturilor omului și tratamentului egal;                   

                  Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție                   
                  privind drepturile omului/ tratament egal                   
                  (consiliere, asistență juridică etc.);                   

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

                  Inițiative care abordează perspectiva drepturilor                   
                  omului asupra îmbătrânirii (ageism).                   
                                      
                                      

 

 
  



 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

                    

Norvegia Dezvoltarea Creșterea Întreprinderi mici şi mijlocii Programul va finanța proiecte propuse de Valoarea Variabilă 17   https://www.in  
 întreprinderilor competitivității și întreprinderi mari, care au întreprinderile din România într-unul din cele trei minimă   septembri   novasjonnorg  
  întreprinderilor din o vechime de cel puţin 3 ani domenii de interes: solicitată:   e 2020   e.no/en/start-  
  România în cadrul (cel puţin un an în cazul  200.000 euro      page/eea-  
 (MECANISMUL domeniilor de sectorului TIC) Inovația în industria verde Valoarea      norway-  
 FINANCIAR interes: Inovația  •    Dezvoltarea, implementarea și investiția în maximă      grants/Progra 
 NORVEGIAN) industriei verzi,  tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul solicitată:      mmes/busine  
  Creștere Albastră Parteneri eligibili: orice •    Dezvoltarea de produse și servicii „verzi” 2.000.000      ss-      
  și Tehnologia entitate privată sau publică, •    Dezvoltarea și implementarea „proceselor de euro      development/r 
  Informației și comercială sau producție verzi”       omania/smes-  
  Comunicațiilor necomercială, înregistrată        growth-2nd-  
   ca persoană juridică în Dezvoltare „albastră” - Blue Growth       call/ 
   Norvegia sau în România •    Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri                
    maritime                 

• Dezvoltarea de soluții legate de 
transportul maritime  

• Dezvoltarea și investițiile în turismul de 
coastră sau maritime  

• Dezvoltarea și investiții în 
biotehnologii „albastre”  

• Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente 
exploatării miniere a fundului mării 

• Dezvoltarea de soluții de energie albastră  
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit 

și acvacultură  
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 

gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime 
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru 

rezervele de apă, inclusiv desalinizare 
 

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor  

ITC  
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ 

soluțiilor care integrează tehnologii ITC 
 
 
 
 
 
 

 
  



  
 
  

Finanțator 
   

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
   

Informații 
  

                             
      finanțare    programului             grantului    beneficiarului    limita    suplimentare   
                                                
                                                

 

Norvegia, 
 

Apel pentru 
  

Dezvoltarea 
  

Orice entitate publică sau 
  

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, 
  

Minimum 0% 
   

APEL 
   

https://www.e  

 

                 
 Islanda,  inițiative bilaterale   cooperării,   privată, inclusiv ONG-uri, cu   seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice,   15.000 euro       SUSPEND    eagrants.ro/sti   

 Liechtenstei  – Timișoara   îmbunătățirea   personalitate juridică din   expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea,           AT    ri/deschidem-   
 n și  Capitală   cunoștințelor și   România și statele   transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și   Maximum           astazi-apelul-   

 Guvernul  Europeană a   înțelegerii   donatoare este considerată   bune practici între România și Statele Donatoare,   50.000 euro           pentru-  
                                     

 României  Culturii 2021   reciproce între   promotor sau partener   în domenii relevante, precum:               finantarea-de-   
          România,   eligibil                    evenimente-   
          Norvegia, Islanda       • sectoarele culturale și creative,               in-contextul-   
     (GRANTURILE   și / sau   Alţi parteneri eligibili:                    timisoara-     
     SPAŢIULUI   Liechtenstein   Entitățile publice și   •    conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,               2021-capitala-   
     ECONOMIC       organizațiile                    europea?fbcli   
     EUROPEAN ŞI       neguvernamentale înființate   • promovarea diversității culturale și etnice și a               d=IwAR1G_rx   
     NORVEGIENE ȘI       ca persoană juridică într-o    dialogului intercultural;               dZxEisF6qkh  
                                      

     FONDUL PENTRU       țară din afara Spațiului                    DBxDo5xkc28   
     RELAȚII       Economic European care   •    dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi,               HDgZrA8xX-    
     BILATERALE)       are frontieră comună cu    green city, smart city, city of the future.               hV-     
              România                    g4hVt2wo_2f   
                  Lista nu este exhaustivă.               woh8mQ   

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

                            
      finanțare    programului             grantului    beneficiarului   limita    suplimentare   
                                        
                                        

Norvegia, 
  

RO-CULTURA 
  

Creșterea gradului 
  

Instituțiile publice de cultură 
  

• inițiative de artă contemporană (artă plastică, 
  

Minimum 
  

0% - în cazul 
 

1 iulie 
   

https://www.ro  
 

                 

Islanda,        de acces la   (muzeu, teatru, operă,    artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la  50.000    proiectelor  2020, ora   -      
Liechtenstei   Consolidarea   cultură,   operetă, filarmonică,    nivel local, regional, național sau internațional;       implementate  16    cultura.ro/apel   
n și   antreprenoriatului   promovarea   bibliotecă, arhivă, centru   • producții artistice rezultate ca urmare a   

Maximum 
  de instituții      uri/acces-la-  

              

cultural etc.) 
                      

Guvernul   cultural și   diversității      documentării istoriei culturale a minorităților și     publice de      cultura/apel-   
           200.000 euro         

României   dezvoltarea   culturale și        grupurilor sociale, etnice și culturale;     cultură      2122-s2  
                       

     audienței și a   consolidarea   Organizaţiile   • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce                    
     publicului –   dialogului   neguvernamentale    vizează dezvoltarea  publicului;       10% - în cazul            
          intercultural.       • schimb de experiență, know-how și bune       proiectelor            
     sesiunea 2       Societățile comerciale/    practici în sectoarele culturale și creative cu       implementate            
          Pentru ca   societățile cooperative    entități din statele donatoare;       de ONG sau            
          activitățile   (microîntreprindere,   • inițiative ce vizează mobilitatea       societăți            
     (MECANISMUL   culturale să aibă   întreprindere mică sau    artiștilor/profesioniștilor din sectoarele       comerciale/            
     FINANCIAR AL   un impact mai   întreprindere mijlocie)    culturale și creative și/sau a lucrărilor       societăți            
     SPAŢIULUI   mare, transferul        acestora;       cooperative            
     ECONOMIC   de cunoștințe și   Proiectul poate fi   • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului                    
     

EUROPEAN 2014- 
  

expertiză între 
     

de angajare în cadrul sectoarelor culturale și 
                   

         implementat în parteneriat                       
    

2021) 
   

organizațiile din 
     

creative; 
                   

         cu una sau mai multe                       
          

România și 
    

• inițiative ce vizează dezvoltarea sau 
                   

            entități din România și/sau                      
          

Statele Donatoare 
     

actualizarea competențelor și abilităților 
                   

            Statele Donatoare.                       
          

este încurajat, 
     

artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele 
                   

                                    

          împreună cu        culturale și creative, adaptate unui mediu în                    
          producția în        continuă schimbare;                    
          comun a       • activități de instruire formală și non-formală,                    
          evenimentelor        mentorat, job shadowing, etc. vizând                    
          artistice.        dezvoltarea profesională a membrilor echipei                    
                   de proiect;                    
                  •    dezvoltarea de noi produse și servicii culturale                    
                   și introducerea lor pe piață;                    
                  •    inițiative ce vizează creșterea incluziunii și                    
                   conștientizării publice cu privire la diversitatea                    
                   culturală;                    
                  •    implementarea de modele inovatoare de                    
                   afaceri în sectoarele culturale și creative, care                    
                   să contribuie la dezvoltarea locală a                    
                   comunităților;                    
                  • susținerea dezvoltării locale prin abordări                    
                   interdisciplinare.                    
                                        

 
 
 
 



 
      

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare  
 

Guvernul Programul național Susținerea micilor Întreprinderi mici şi mijlocii, Programul constă în organizarea Târgului naţional Suma maximă - 
  

Apel 
  

http://www.im      
României multianual pentru meșteșugari in  pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 pe durata a acordată unui    nelansat   m.gov.ro/ro/2  
 susținerea promovarea societăți cooperative, 3 zile. beneficiar       020/02/26/an  
 meșteșugurilor și produselor proprii   pentru       unt-  
 artizanatului şi conservarea şi persoane fizice autorizate Perioada de desfășurare a Târgului precum si transport,       republicare-   
               

  stimularea care desfășoară activități locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel cumulat, nu       proiect-       
  promovării mai economice in mod puțin 5 zile înainte de desfășurarea va depăși       procedura-     
            

  largi a tradițiilor independent, evenimentului. 2000 lei    Data de la   programul-     
           

  autohtone   pentru târg    care este   national-  
 

APEL NELANSAT 
 

întreprinderi individuale, În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor 
      

multianual- 
       

      activă   
   

  

Suma maximă 
     

pentru- 
 

    putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești    înregistrare      
         

sustinerea-    întreprinderi familiale, si/sau de artizanat) şi vor putea desfășura aferentă    a on-line se     
        

mestesugurilo     activități economice în condițiile legislației în cazării pentru    comunică   
            

   asociații profesionale sau vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenți la beneficiari    pe site-ul   r-si-   
         

artizanatului-    fundații ce au ca scop târg vor putea organiza la standul propriu pentru este de    instituției cu   
 

        

2020/ 
 

   promovarea meșteșugurilor vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. În maxim 1600    minim 5  
 

            
                    

   si a meseriilor care cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meșteșugarii lei/beneficiar    zile înainte                 
   presupun un număr mare de vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc pentru patru    de data                 
   operații executate manual, a şi se obțin produsele lor. nopți de    începerii                 
   produselor si serviciilor cu  cazare    procesului                 
   specific tradițional, inclusiv      de                 
   din domeniul artei populare      înregistrare                 
   si artizanatului                       

                          
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Finanțator 

 
Program de  
finanțare 

 
Obiectivul  

programului 

 
Solicitanți eligibili 

 
Activități eligibile 

 
Valoarea  
grantului 

 
Contribuția  

beneficiarului 

 
Termen  
limita 

 
Informații  

suplimentare 

 
Kaufland START ONG 2020 Încurajarea ONG-urile și fundațiile, fără Programul susține proiecte care au un impact Proiecte în 0%   Se   https://starton   
România  organizațiilor non- scop lucrativ, înființate legal pozitiv în:  valoare    derulează   g.ro/storage/2  

                    

  guvernamentale, și cu sediul în România, cu   maximă de    sesiuni   020/StartONG  
  grupurilor venituri totale de maxim  Educație 1.000 euro;    lunare de -       
  informale/de 50.000 euro în anul 2019;       depunere   Regulament.p  
                    

  inițiativă și  
 Sănătate 

Proiecte cu o    pe tot   df  
  instituțiilor să 

ONG-urile și fundațiile, fără 
valoare    parcursul          

                
  dezvolte și să   cuprinsă între    anului          
  scop lucrativ, înființate legal 

 Mediu 
            

  implementeze 1.000 și 5.000    2020          
  și cu sediul în România             
  proiecte de   euro;              
  constituite în anul 2020;                
  responsabilitate  Social               
                 

  social care să    Proiecte cu o              
  ducă la Instituțiile publice (unități de 

 Cultură 
valoare              

  dezvoltarea învățământ preuniversitar: cuprinsă între              
                 

  comunităților din grădinițe, școli, licee/colegii,   5.000 și              
  care acestea fac centre de copii/bătrâni,   10.000 euro.              
  parte cantine sociale publice) care                 
   au personalitate juridică                 
   proprie;                 

   Grupurile informale/de                 
   inițiativă.                 
                 

Uniunea Sprijinirea Sprijinirea Organizațiile non-profit Acțiuni care vizează crearea și /sau îmbunătățirea Maxim 25.000 - 
  

31 mai 
  

https://ec.euro 
 

     
Europeană implicării proiectelor care private sau publice unor noi instrumente sau acțiuni de sprijinire a euro    2020   pa.eu/regional  

 cetățenilor în oferă cetățenilor/  implicării cetățenilor în politica de coeziune        _policy/sourc   
 punerea în aplicare organizațiilor           es/tender/doc/  
 a politicii de societății civile           propositions/2   
 coeziune (OSC) mijloace           020_16_bat_   
  eficiente de a           012/call_prop   
  participa activ la           osals_ro.pdf  

  proiectarea și/sau                  
  punerea în                  
  aplicare și/sau                  
  monitorizarea                  
  politicii de                  
  coeziune                  
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Uniunea   Incubatoare pentru   Mobilizarea   Entităţi publice sau private   Propunerile trebuie să fie centrate în jurul   Va fi finanţat   Minim 20%  25 mai    https://ec.euro   
Europeană   antreprenoriat   rețelelor existente   din statele membre UE,   activităților care promovează conceptele   un singur      2020    pa.eu/social/   

     incluziv și social   de incubatoare de   Islanda, Norvegia, Albania,   „antreprenoriat incluziv și social” între toate   proiect cu o          main.jsp?lang  
          afaceri pentru a-și   Macedonia de Nord,   organizațiile membre ale rețelei sau consorțiului   valoare          Id=en&catId=   
                                  

          extinde activitatea   Muntenegru, Serbia sau   de rețele. Activitățile se concentrează în special   maximă de          629&callId=58   
          către   Turcia   pe consolidarea capacităților și transferul de  1.300.000           2&furtherCalls   
          antreprenoriatul       cunoștințe  între organizațiile membre, astfel încât   euro          =yes&ct=t  

          social și incluziv       acestea să fie bine echipate să lucreze                      
              Consorţii   cu antreprenorii din aceste domenii:                      

                  culegerea, producerea și difuzarea                      
                  materialelor informaționale relevante;                      
                  vizite de studiu și schimb de bune practici;                      
                  activități de formare, webinarii, seminarii,                      
                  conferințe, etc;                      
                  dezvoltarea serviciilor de sprijinire a                      
                  întreprinderilor pentru antreprenori sociali                      
                  incluzivi și, inclusiv seturi de instrumente,                      
                  manuale și alte materiale de asistență;                      
                  acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea                      
                  conexiunilor cu părțile interesate în                      
                  antreprenoriatul social incluziv și social;                      
                  acțiuni de sensibilizare și diseminare între                      
                  membrii rețelei și către publicul larg.                      
                                         
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
                 

 

Finanțator 
    

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
  

             
      finanțare    programului       
                 
                 

Uniunea   Conectarea culturii   Sprijinirea   Entități nonprofit (private  
Europeană   cu arta   proiectelor pilot   sau publice),  

     conținutului   care explorează   autorități publice (naționale,  
     audiovizual prin   potențialul   regionale, locale),  
     digitalizare   colaborării dintre   organizații internaționale,  
          diferite sectoare   universități,  
          culturale și   instituții de învățământ,  
          creative și care   centre de cercetare,  
     (PROGRAMUL   implică utilizarea   entități generatoare de profit  
     EUROPA   tehnologiilor   din Statele Membre UE și  
     CREATIVĂ)   inovative   din Islanda, Norvegia,  
              Albania, Bosnia și  
              Herțegovina, Macedonia de  
              Nord, Muntenegru, Serbia  

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

                 

 
 

  

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
   

Informații 
 

               
      grantului    beneficiarului    limita    suplimentare  
                                
                                
 

 

      

Minim 40% 

                   

 

Noi forme de creație la intersecția între 
  

Minimum 
    

14 mai 
   

https://ec.euro 
 

           
  diverse sectoare culturale și creative, inclusiv   300.000 de       2020, ora    pa.eu/info/fun   
  audiovizual, care folosesc noile tehnologii,   euro      18:00    ding-   

  inclusiv realitatea virtuală;               tenders/oppor   
                  tunities/portal/   

  Dezvoltarea de instrumente sau abordări               screen/opport    
  inovatoare care facilitează accesul,               unities/topic-       
  distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea               details/crea-       
  culturii și a creativității, inclusiv a               innovlab-       
  patrimoniului cultural.               2020;freeText   
                  SearchKeywo   
 Accentul trebuie pus pe următoarele aspecte:               rd=;typeCode     
                  s=1;statusCo   
  Abordare axată pe rezolvarea unor probleme               des=3109450    
  și provocări existente la nivelul sectoarelor               1,31094502;p    
                

rogramCode= 
 

  culturale și creative;                 
                

CREA;progra 
 

 

                   

  Publicul și experiența utilizatorilor sunt de o               mDivisionCod   
               

e=null;focusAr 
 

  importanță esențială în abordarea și                
                

eaCode=null; 
  

  rezolvarea problemei;                 
                

crossCuttingP 
 

 

                   

  Tehnologia este un mijloc adecvat de a               =?ct=t(EMAIL   
               

_CAMPAIGN  

 

  aborda problemele-cheie mai degrabă decât                
              

_3_28_2019_ 
     

  un scop în sine;                  
                

20_56_COPY 
  

 

                   

 
 Sprijinirea inovării în procesele de creație,             _01)              

                             

  distribuție și promovare a conținutului                             
  creative;                             
 

Abordarea colaborării între sectoare, precum și 
utilizarea tehnologiilor facilitatoare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Finanțator 
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finanțare 
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Informații  

suplimentare 

 
Uniunea Corpul european Corpul european Orice organism public sau  Proiecte de voluntariat Nivelul 0%  1 octombrie   https://www.e  
Europeană de solidaritate – de solidaritate privat poate solicita   granturilor   2020   urodesk.ro/stir 
  urmărește să finanțare  Parteneriate de voluntariat (acorduri atribuite      e/vrs/IDstire/6   
 Cerere de ofere tinerilor, cu   specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018- variază în      78?fbclid=IwA  

 propuneri 2020 sprijinul   2020) funcție de      R0PxTHhEP     
  organizațiilor    anumiți      w82gA4U4JU  
  participante,   Echipe de voluntari în domenii cu prioritate factori, cum ar      QLVhMZY4C   
  oportunități ușor   ridicată fi tipul      vyMA7uHU7h   
  accesibile pentru    proiectului și      I_-  
  implicarea în   Stagii și locuri de muncă numărul      ZJJYRtpciuSk  
  activități de    partenerilor      ixe4g 
  solidaritate care   Proiecte de solidaritate implicați              
  să aducă                  
  schimbări   Eticheta de calitate               
  

societale pozitive 
               

                   

  în societate,                  
  îmbunătățind în                  
  același timp                  
  capacitatea de                  
  inserție                  
  profesională și                  
  tranziția către                  
  piața muncii,                  
  inclusiv prin                  
  sprijinirea                  
  mobilității                  
  voluntarilor,                  
  stagiarilor și                  
  lucrătorilor tineri.                  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                         

                                  
                                  

 Finanțator  Program de   Obiectivul   Solicitanți eligibili    Activități eligibile   Valoarea   Contribuția   Termen    Informații   
   finanțare   programului          grantului   beneficiarului   limita    suplimentare   
                                  
                                  
 

Uniunea 
 

PROGRAMUL 
  

Îmbunătățirea 
  

Orice organism public sau 
  

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
  

Variabilă 
  

Variabilă 
  

Variabil 
   

https://eur-  
 

                  
 Europeană  ERASMUS+   șansele de   privat activ în domeniul   persoanelor în scopul învățării             lex.europa.eu/   

   - CERERE DE   angajare ale   educației, formării,   Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului             legal-   
   PROPUNERI 2020   tinerilor prin   tineretului și sportului    – termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,             content/RO/T  
                               

      dobândirea de   
Grupurile de tineri active în 

   01.10.2020             XT/PDF/?uri=   
      competente      Mobilitatea persoanelor în domeniul             CELEX:C201   
      suplimentare   domeniul tineretului, nu    învățământului superior – termen:05.02.2020             9/373/06&fro   
      apreciate de   neapărat în contextul unei   Mobilitatea persoanelor în domeniul educației             m=EN   

      angajatori,   organizații de tineret, pot    și formării profesionale, al învățământului                     
      precum si   solicita finanțare pentru    școlar și al educației pentru adulți – termen                     
      îmbunătățirea   mobilitatea în scopul    limită:  05.02.2020                     
      competentelor   învățării pentru tineri și   Programele comune de masterat Erasmus                     
      lingvistice.   lucrători de tineret, precum    Mundus  - termen limită: 13.02.2020                     
         și pentru parteneriate   Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru                     
         strategice în domeniul   inovare și schimb de bune practici                     
         

tineretului. 
                      

           Parteneriate strategice în domeniul tineretului                     
             -termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,                     
             01.10.2020                     
            Parteneriate strategice în domeniul educației                     
             și formării –  termen limită:  24.03.2020                     
            Universitățile europene – termen: 26.02.2020                     
            Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020                     
             Alianțele competențelor sectoriale -termen                     
             limită:  26.02.2020                     
             Consolidarea capacităților în domeniul                     
             învățământului superior – termen:05.02.2020                     
             Consolidarea capacităților în domeniul                      

tineretului –  termen limită:  05.02.2020 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor  

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii - 
termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020, 
01.10.2020 

 
Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020  
Sport – termen limită:  21.04.2020  

 
 
 
 
Sursa: www.adrcentru.ro   


