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Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

  
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

   
Informații 

  

                         
    finanțare    programului           grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                               e   
                                       

 

Uniunea 
 

Sprijin acordat 
  

Promovarea 
  

Parteneriatele constituite în • Sunt sprijinite și produse pomicole dacă 
  

Maxim  0% 
   

26 
  

https://portal. 
 

              

 Europeană și  pentru   cooperării între   baza unui acord de cooperare  numărul de parteneri din sectorul pomicol   250.000 de       noiembrie   afir.info/Uploa   
 Guvernul  cooperare   actorii locali, în   din cel puţin un partener din  este mai mic decât cel din restul sectorului   euro       2021   ds/Sesiune%   
 României  orizontală şI   scopul   categoriile de mai jos și cel  agro-alimentar.              20DEPUNER  

 
    verticală între   comercializării   puțin un fermier, un grup sau  Similar, în cadrul 16.4a sunt sprijinite și               

                      

E%20PROIE  

 

    actorii din lanţul   produselor   o organizatie de producători/  produse, altele decât cele pomicole.               
                      

CTE/2021/An 
   

    de aprovizionare   agoalimentare   cooperative care își                   

    în sectoarele   prin intermediul   desfășoară activitatea în • În sectorul piscicol sunt eligibile activități              unt_CererePr    
                     

oiecte_sM6.1 
  

    agricol şI   lanțurilor scurte   sectorul agricol/pomicol, în  precum:   promovarea   on-line,   crearea                 

    pomicol   de aprovizionare.   funcție de submăsură:  conceptului de marketing, brand ș.a.m.d, nu              _sM6.3_sM1  
               

sunt eligibile activitățile de producție și 
                   

            
Fermieri (persoane fizice 

              6.4_sM16.4a   
    

(PROGRAMUL 
       procesare  a  peștelui  și  a  produselor              _S01.pdf  

          

și/sau entități cu formă de 
 

pescărești. 
                      

                                 

    NAŢIONAL DE       organizare juridică);                          

    DEZVOLTARE         • În cadrul unui proiect de cooperare pe lângă                       
    RURALĂ,       Microîntreprinderi și  produsele din sectorul piscicol, obligatoriu              https://portal.   
    Submăsura 16.4       întreprinderi mici;  vor fi promovate și produse agricole.              afir.info/infor  

 
    

și 16.4a) 
                       

          
Organizații 

                matii_general  
                             
    

NOU! 
                      

e_pndr_inves 
    

          neguvernamentale;                    
                          

titii_prin_pndr  

 

            

Autorități publice; 
                 

                            _sm_16_4_si  
                                   

            
Unități școlare (inclusiv 

                _16_4a_spriji  
                                     

                            n_pentru_coo   
            

universitățile de profil), 
                 

                            perare_agrico  
 

            unitățile sanitare, de                  
                            

la_si_pomicol 
 

            agrement și de alimentație                  
                            

a 
        

            publică.                   
                              

                                       
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

  
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații 

  

                        
    finanțare    programului           grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                                e   
                                               

 

Uniunea 
 

Proiecte pentru 
  

Creșterea 
  

Entitățile juridice care 
 

Proiectele se concentrează pe următoarele 
  

Între 500.000 
  

Variabil 
  

60 de zile 
  

https://mfe.go 
 

                

 Europeană și  clustere de   capacității   administrează structuri de tip  domenii, așa cum au fost identificate conform   euro și       de la data   v.ro/ordinul-        
 Guvernul  inovare   științifice în   cluster inovativ (organizația  Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin  7.500.000        începerii   nr-919-02-09-   
 României      domeniile de   clusterului).  

Programul Operațional Competitivitate: 
  euro       depunerii   2021-pentru-   

    (PROGRAMUL   specializare                proiectelo   aprobarea-  
                          

    OPERAȚIONAL   inteligentă și   Organizația clusterului va  
Bioeconomia 

          r în   ghidui-        
    COMPETITIVITA   sănătate   conține cel puțin 10 părți            MYSMIS   solicitantului-  
    TE 2014 – 2020,       independente organizate ca  •   Tehnologia informației și a              aferent-         
    AP 1, PI 1a, OS       societăți comerciale, care se  comunicațiilor, spațiu și securitate              actiunii- 1-1-1-   
    1.1, Acțiunea       încadrează în categoria IMM-  •   Energie, mediu și schimbări climatice              mari-           
   1.1.1.)        urilor conform Legii 346/2004,  •   Eco-nano-tehnologii și materiale              infrastructuri-   
            și cel puțin o parte  avansate              de-cd-tip-de-   
            independentă de tip                 proiect-  
            organizație de cercetare  Sănătate              proiecte -     
    

NOU! 
      

(universitate sau institut CD). 
 

•   Investiții pentru dezvoltarea de noi 
             pentru-      

                        clustere-de-   
               

facilități CD 
              

                            inovare-axa-  
               

•   Activități de inovare în clustere 
              

                            prioritara-i-   
               •   Achiziția de servicii de consultanță              cer/   

               Activități de exploatare                               
                                               
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

 
Microgranturi 
acordate din 
fonduri externe 
nerambursabile 
 
(Programului 
Operațional 
Competitivitate 
2014-2020) 
 
NOU! 

 
Acordarea de 
sprijin financiar  
din fonduri 
externe 
nerambursabile,  
în contextul crizei 
provocate de 
COVID-19, pentru  
beneficiarii 
prevăzuți la art. 3 
din procedură, a 
căror activitate a 
fost afectată de  
răspândirea 
virusului SARS- 
CoV-2 sau a  
căror activitate a 
fost interzisă prin 
ordonanțe militare  
pe perioada stării 
de urgență sau 
îngrădite pe  
perioada stării de  
alertă. 

 
Relansarea măsurii de sprijin 
vine cu o serie de noutăți în 
plus față de facilitățile oferite 
în prima sesiune, respectiv: 
 
Devin eligibili și beneficiarii 
din categoria Întreprinderilor 
Individuale și a 
Întreprinderilor Familiale, cu 
activitate economică în unul 
din domeniile prevăzute în 
Anexa nr. 1 la OUG 
130/2020. 
 
Devin eligibili și beneficiarii 
din categoria profesioniștilor, 
definiți și reglementați de art. 
3 alin. (2) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, care desfășoară 
profesii liberale reglementate 
prin acte cu putere de lege. 

 
cheltuieli privind stocurile de materii prime,  
materiale, mărfuri, precum și alte categorii de 

stocuri necesare activității curente/operaționale 

desfășurate de beneficiari; 

 
datorii curente și restante față de furnizorii 

curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități 

potrivit contractelor încheiate; 

 
cheltuieli privind chiria pe bază de contract 
încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru 
unde se desfășoară activitatea pentru care se 
solicită finanțare; 

 
cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații 
necesare activității curente de bază, cu 
excepția serviciilor de consultanță, studii și alte 
categorii de servicii indirecte cu activitatea 
curentă; 

 
cheltuieli privind echipamentele de protecție  
medicală, inclusiv materiale de dezinfecție  
pentru protecția împotriva răspândirii virusului  
SARS-CoV- 2; 

 
cheltuieli privind achiziția de obiecte de 
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura 
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea 
activității curente; 

 
cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, 

instalații, tehnologii, dotări independente necesare 

pentru reluarea activității; 

 
cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul 

statului. 
 

 
Maxim 2.000 
euro 

 
Minim 0% 

 
În  
perioada  
12-22 
octombrie 
2021,  
aplicația 
de 
înscriere  
pentru a 
doua 
sesiune 
aferentă 
măsurii fi  
disponibil  
ă pe 
platforma 
granturi.i 
mm.gov.ro  
. 

 
http://www.im 
m.gov.ro/ro/2 
020/09/14/ma 
sura-1-
microgranturi/ 

 
 
 
 

 



 
 

  

Finanțator 
   

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
    

Termen 
   

Informații 
  

                             
      finanțare    programului            grantului    beneficiarului     limita    suplimentar   
                                    e   
                                        
  

Uniunea 
  

PROGRAMUL 
  

Îmbunătățirea 
  

Orice organism public sau 
  

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
  

Variabilă 
  

Variabilă  

 

- 

   

https://www.e 
 

                   

  Europeană   ERASMUS+   șansele de   privat activ în domeniul   persoanelor în scopul învățării                rasmusplus.r  
      - CERERE DE   angajare ale   educației, formării, tineretului   •   Mobilitatea persoanelor în domeniul                o/   
      

PROPUNERI 
  

tinerilor prin 
  

și sportului 
  

tineretului – 5 octombrie 2021 
                    

                                
        dobândirea de       •   Mobilitatea persoanelor în domeniul                     
    

2021 
     

Grupurile de tineri active în 
                      

       competente     învățământului superior                     
                                  

          suplimentare   domeniul tineretului, nu   •   Mobilitatea persoanelor în domeniul                     
          apreciate de   neapărat în contextul unei   educației și formării profesionale, al                     
          angajatori,   organizații de tineret, pot   învățământului școlar și al educației pentru                     
          precum si   solicita finanțare pentru   adulți                     
          îmbunătățirea   mobilitatea în scopul învățării   •   Programele comune de masterat Erasmus                     
          competentelor   pentru tineri și lucrători de   Mundus                     
          lingvistice.   tineret, precum și pentru   •   Acreditările Erasmus în EFP, învățământul                     
              

parteneriate strategice în 
                      

                școlar și educația adulților – 19 noiembrie                     
              

domeniul tineretului. 
                      

              2021                      
                                     

 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici  
• Parteneriate strategice în 

domeniul tineretului 
• Parteneriate strategice în domeniul 

educației și formării – 3 noiembrie 2021 
• Universitățile europene  
• Alianțele cunoașterii  
• Alianțele competențelor sectoriale  
• Consolidarea capacităților în domeniul 

învățământului superior 
• Consolidarea capacităților în domeniul 

tineretului 
 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru  
reformarea politicilor 

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

 

 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

  
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații                       

    finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar 
                                  e 
                                                  

 

Uniunea 
 

ORIZONT 
  

HORIZON-CL6- 
  

Parteneriate și colaborări 
 

Abordări în acord cu viziunea pe termen lung a 
  

Între  0% 
   

6 
  

https://ec.eur               
 Europeană  EUROPA  2021-    între instituții de cercetare,  Comisiei Europene pentru zonele rurale: pentru  7.000.000-        octombrie   opa.eu/info/fu 
        

COMMUNITIES- 
  

universități, ONG/ONP, 
   

 

7.500.000 
     

  

2021 
                   

  

           zone rurale ale UE mai puternice, conectate,        nding-  
    Cluster 6.   01-01 - Grasping   asociații profesionale,  reziliente și prospere. Proiectele vor avea în   euro/proiect          tenders/oppor 
    Alimentație,   rural diversity and   sindicate, centre de educație,  vedere dezvoltarea unor soluții inovatoare ce              tunities/portal 
    Bioeconomie,   strengthening   întreprinderi mici și mijlocii,  contribuie înțelegerea diversității rurale și   Buget total: 15          /screen/oppor    
    Resurse   evidence for   întreprinderi mari, alte tipuri consolidarea policilor ce sporesc contribuția   mil Euro          tunities/topic-  
    naturale,   tailored policies   de organizații comunităților rurale la tranziția ecologică,              details/horizo    
    Agricultură și   enhancing the     digitală și socială (explorarea ruralității, prin  Număr          n-cl6-2021-     
    Mediu,   contribution of   ! Este posibilă implicarea metode multidimensionale, dezvoltarea  estimat          communities -  
    

Apel  HORIZON- 
  rural communities   JRC (Centru Comun de conceptului de zone rurale funcționale,  proiecte          01-01                  

      to ecological,   Cercetare a CE) dezvoltarea de metode și instrumente de  finanțate:2          
Prezentare     CL6-2021-   digital and social     colectare de date, soluții inovatoare ce              

    COMMUNITIES-   transitions     contribuie la îmbunătățirea politicilor, strategiilor              apel 
    Resilient,   /Abordarea     și cadrelor programatice de la nivel local,              InfoDays202 
    inclusive,   diversitatii rurale     național, european ce vizează comunitțile rurale              1:https://www 
    healthy and   si consolidarea      etc.).              . horizon-  
    green rural,   policilor ce                      europe-         
    coastal and   sporesc                      infodays2021 
    urban   contribuția                      .eu/event/clus  
    communities/   comunităților                      ter-6-food- 
    Comunități   rurale la tranziția                      bioeconomy -  
    rurale, de coastă   ecologică, digitală                      natural-   
    și urbane   și socială                      resources -   
    rezistente,   Tip acțiune: RIA                      agriculture -  
    incluzive,   (cercetare și                      environment/   
    sănătoase și   inovare)                      destination-6 - 

    verzi)                          resilient  

                                                  
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

   
Activități eligibile 

     
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații                          

    finanțare    programului                  grantului    beneficiarului    limita   suplimentar 
                                       e 
          

 

Uniunea 
 

ORIZONT 
  

HORIZON-CL6- 
  

Parteneriate și colaborări 
 

Consolidarea  capacităților  în  materie  de 
  

Buget   total:  0% 
   

6 
  

https://ec.eur               
 Europeană  EUROPA  2021-    între instituții de cercetare,  inovare rurală in acord cu Pactul Ecologic  5.000.000        octombrie   opa.eu/info/fu 
        COMMUNITIES-   universități, ONG/ONP,  European și cu viziunea pe termen lung a   euro       2021   nding-   
    

Cluster 6. 
  

01-02 - Expertise 
  

asociații profesionale, 
 

Comisiei Europene 
                                  

         pentru zonele rurale.               tenders/oppor 
    Alimentație,   and training   sindicate, centre de educație,             Alocare:          tunities/portal 
    Bioeconomie,   centre on rural   întreprinderi mici și mijlocii,  Tipuri de acțiuni vizate:      5.000.000           /screen/oppor    
    Resurse   innovation/   întreprinderi mari, alte tipuri  • Consolidarea capacitității comunităților   euro/proiect          tunities/topic-  
    naturale,   Centru de   de organizații   rurale  și  a  actorilor  implicați  prin              details/horizo    
    Agricultură și   experitza si       valorificarea rezultatelor proiectelor   Se estimează          n-cl6-2021-     
    Mediu,   formare în       anterioare ce vizau dezvoltarea unor   finanțarea          communities -  
    

Apel  HORIZON- 
  materie de       instrumente  practice,  cu  accent  pe   unui proiect.          01-02                  

      inovare rurală       inovare socială, pentru implementarea                                 
    CL6-2021-           strategiilor  și  a  foilor  de  parcurs  în              Prezentare 
    COMMUNITIES-   

Tip acțiune: CSA 
      diferite domenii precum: energie,              InfoDays202 

    Resilient,         schimbări climatice, mobilitate, mediu,             1:                   
      (coordonare și                                     
    inclusive,         educatie etc. și care vizau abordări de                                 
      

sprijin) 
                                      

    healthy and         tip smart village                  https://www.h 
                               

    green rural,          • Exploatarea rezultatelor proiectelor              orizon-           
    coastal and           Orizont (nu mai vechi de 5 ani) din              europe -        
    urban           domeniul inovării rurale și capitalizarea              infodays2021  
    communities/           schimburilor de experienţă                 .eu/event/clus  
    Comunități          •   Dezvoltarea de modele de business              ter-6-food-      
    rurale, de coastă           pentru dezoltarea de centre/hub-uri de              bioeconomy-   
    și urbane           expertiză și formare în inovare rurală              natural-     
    rezistente,          •   Promovarea dialogului international în              resources-    
    incluzive,           domeniul inovării rurale.                 agriculture-   
    sănătoase și                                environment/ 
    verzi)                                destination-2 - 

                                     fair-0  

           
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

   
Activități eligibile 

    
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații                         

    finanțare    programului                   grantului    beneficiarului    limita   suplimentar 
                                         e 
         

 

Uniunea 
 

ORIZONT 
  

Apel HORIZON- 
  

Parteneriate și colaborări între 
 

Activități specifice ce contribuie la dezvoltarea 
  

Buget   total:  0% 
   

6 
  

https://ec.eur               
 Europeană  EUROPA   CL6-2021-   instituții de cercetare,  unor soluții XG smart, de ultima generație prin:  10.000.000        octombrie   opa.eu/info/fu   
        COMMUNITIES-   universități,  ONG/ONP,            euro       2021   nding-                  
            

• Analiza efectelor socio-economice și 
          

tenders/oppor     
Cluster 6. 

  
01 -03 – Smart 

  asociații profesionale,               
        sindicate, centre de educație,   de mediu a utilizării 3G/4G/5G și a   Alocare:          tunities/portal      

Alimentație, 
  

XG, last-mile 
               

        întreprinderi mici și  mijlocii,   opțiunilor   existente pentru  5.000.000           /screen/oppor     

Bioeconomie, 
 

and edge 
                 

       întreprinderi mari, alte tipuri de   implementarea acestora.     euro/proiect          tunities/topic-  

    Resurse  solutions for   organizații     • Dezvoltarea  unor  soluții inovative,   
Se estimează 

         details/horizo      
    naturale,  remote farming,         eficiente din punct de vedere al            n-cl6-2021-        
    Agricultură și  forestry and         costurilor și al mediului, bazate pe   finanțarea a 2          communities -    
    Mediu,  rural areas         nevoile comunităților      proiecte          01-03                   
                                              

       /Solutii smart        • Creșterea   competitivității și              
Prezentare     

Apel  HORIZON- 
 

XG, de ultimă 
        durabilității sociale și  de mediu a              

             sectoarelor agricole și forestiere și a              InfoDays202     

CL6-2021- 
 

oră pentru 
                     

             zonelor rurale prin soluții inovatoare             1:                    
    COMMUNITIES-  agricultură         5G                    

https://www.h 
   

    Resilient,  silvicultură și        • Dezvoltarea unor instrumente pentru               
                         

orizon- 
         

    inclusive,  zone rurale         facilitarea luării deciziilor, în special                       
                          

europe-     healthy and             pentru municipalități, fermieri,                     
                             

infodays2021     green rural,             silvicultori și  asociațiile acestora și               

    
coastal and 

            selectarea celor mai bune soluții de              .eu/event/clus 
                             

ter-6-food- 
     

                conectivitate  la  internet,  luând  în                           
    

urban 
                            

                               

bioeconomy-       
Tip acțiune - RIA 

        considerare  aspectele tehnice,                
    communities/           economice și de mediu.                natural-                
      

(cercetare și 
                           

    Comunități          • Creșterea  eficienței energetice și              resources-    
     

inovare) 
                     

agriculture-     rurale, de coastă          atenuarea efectelor asupra climei prin                
                          

environment/     și urbane             analiza  și dezvoltarea celor  mai               
                             

destination-2- 
 

    
rezistente, 

            
eficiente opțiuni de conectivitate 

              
                              fair-0     

incluzive, 
                                

            

    sănătoase și            Proiectele  trebuie  să  vizeze  mai  multe                                  
 verzi)   sectoare     

         
         

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

    
Activități eligibile 

    
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații                          

    finanțare    programului                  grantului    beneficiarului    limita   suplimentar 
                                         e 
         

 

Uniunea 
 

ORIZONT 
  

HORIZON-CL6- 
  

Parteneriate și colaborări între 
 

Acțiunea vizează abordări multi- și 
  

Buget total 
  

30%, cu 
  

6 
  

https://ec.eur                
 Europeană  EUROPA  2021-    instituții de cercetare,  transdiciplinare.      12.000.000    excepția ONG   octombrie   opa.eu/info/fu   
        COMMUNITIES-   universități,  ONG/ONP,  Propunerile eligibile trebuie să vizeze cel puțin 5   euro    (0%)    2021   nding-                 
    

Cluster 6. 
  

01-05 Integrated 
  asociații profesionale,  orașe care nu au politici integrate ale sistemelor               tenders/oppor 

        sindicate, centre de educație,  alimentare și să abordeze următoarele   Se estimează          tunities/portal      

Alimentație, 
  

urban food 
              

        întreprinderi mici și  mijlocii,  nivele/aspecte:       finanțarea          /screen/oppor     

Bioeconomie, 
  

system policies 
                  

        întreprinderi mari, alte tipuri de  • înțelegere - cartografierea sistemelor,   unui singur          tunities/topic-      
    Resurse   – how cities and   organizații      politicilor și acțiunilor alimentare locale,   proiect.            details/horizo     
    naturale,   towns can         cu  un  accent  special  pe  evaluarea               n-cl6-2021-       
    Agricultură și   transform food         lanțurilor scurte de aprovizionare și a               communities-    
                            

01-05 
        

    Mediu,   systems for co-         mediilor alimentare urbane, precum și                                
                                              

        benefits /Politici         pe dezvoltarea de indicatori locali și                                  
    Apel  HORIZON-   urbane integrate        

• 
cadre de monitorizare                 Prezentare 

    CL6-2021-   privind sistemul        guvernanță - dezvoltarea și evaluarea               InfoDays202 
    COMMUNITIES-   alimentar -         proceselor de   guvernanță   și a              1:                   
              sistemelor alimentare inovatoare,                                  
    

Resilient, 
  

modul în care 
                      

https://www.h               acțiuni de elaborare și implementare a               
    

inclusive, 
  

orașele pot 
                      

              politicilor integrate                 orizon-  

    healthy and   transforma        • învățare reciprocă:   întărirea sau               europe -       
                           

infodays2021 
    

    green rural,   sistemele         crearea unor rețele de orașe pentru a                
                                    

    coastal and   alimentare         promova schimburile de bune practici și               .eu/event/clus 
                            

ter-6-food- 
 

    urban             cunoștințe.                  
                                 bioeconomy-     

communities/ 
  

Tip de actiune: 
                            

                                  natural-       

Comunități 
                              

      IA (actiuni de                             resources- 
    

rurale, de coastă 
                              

      inovare)                             agriculture -  
    și urbane                                 environment/   
    rezistente,                                 destination-2 - 

    incluzive,                                 fair-0   
                                       

 sănătoase și        
 verzi)        

         
         

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Finanțator 
  

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
  

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
  

Informații                        
     finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar 
                                    e 
                                                     

  

Uniunea 
 

ORIZONT 
  

HORIZON-CL6- 
  

Rețele  de  colaborare  pan- 
 

Sprijinirea inovației în educație prin intermediul  5.000.000 
 

 0% 
   

6 
  

https://ec.eur               
  Europeană  EUROPA  2021-    europene, parteneriate   și  soluțiilor bazate pe natură (SBN). Sunt eligibile   euro         octombrie   opa.eu/info/fu 
     

Cluster 6. 
  COMMUNITIES-  colaborări  între  instituții  de  activități ce contribuie la dezvoltarea unor soluții            2021   nding-    

       01-06 Inside and  cercetare, universități,  verzi,  bazate  pe  inovare  socială,  pentru   Se estimează          tenders/oppor 
     Alimentație,   outside:  ONG/ONP, asociații  creșterea rezilienței și a sustenabilității orașelor   finanțarea          tunities/portal 
     Bioeconomie,   educational  profesionale, sindicate, centre  și a comunităților, dezvoltarea rezilienței fizice și   unui singur          /screen/oppor     
     Resurse   innovation with  de educație, întreprinderi mici  mentale - potențial educațional ridicat. Acest tip   proiect.            tunities/topic-  
     naturale,   nature-based  și mijlocii, întreprinderi mari,  de  soluții  facilitează  tranziția către  orașe  și               details/horizo    
     Agricultură și   solutions  alte tipuri de organizații,  teritorii  mai  durabile  și  contribuie  la  la               n-cl6-2021-     
     Mediu,   /Sprijinirea   ! Se au în vedere colaborări  construirea rezilienței acestora. Acțiunile avute               communities -  
     

Apel  HORIZON- 
  inovației în   cu JRC (Centru Comun de  în  vedere  sunt  complementare  cu  cele  din               01-06                   

       educație prin   Cercetare)    Clusterul  2,  trebuie  să  fie  în  sinergie  cu               
Prezentare      CL6-2021-   intermediul       proiectele de cercetare din domeniul SBN și pot               

     COMMUNITIES-   soluțiilor bazate       viza rețele educaționale multidisciplinare, pane-               InfoDays202 
     Resilient,   pe natură       europene formate din specialiști, cercetători,              1:                    
     inclusive,           autorități publice, multiplicatori, reprezentanți ai                                   
     healthy and           societății civile ce contribuie la dezvoltarea unor               https://www.h 
     green rural,   Tip acțiune: CSA       metode de conștientizare cu privire la soluțiile               orizon-  
     coastal and   (coordonare și       inovative bazate pe natură către școli (primar,               europe -        
     urban   sprijin)       secundar, vocațional și/sau centre de formare și               infodays2021 
     communities/           centre universitare (de exemplu, arhitectură și               .eu/event/clus  
     Comunități           inginerie).  Propunerile  vor  avea  în  vedere               ter-6-food- 
     rurale, de coastă           creșterea gradului de conștientizare a valorii               bioeconomy -  
     și urbane           SBN pentru a educa copiii și tinerii într-un mod               natural-   
     rezistente,           inovator  și  holistic,  dezvoltând  competențe,               resources -   
     incluzive,           valori și printr-o pedagogie activă și antrenantă.               agriculture -  
     sănătoase și           Acestea  vor  viza  și  creșterea  gradului  de               environment/   
     verzi)           conștientizare și de implicare publică pe termen               destination-2 - 

                 lung cu privire la BNS și beneficiile acestora,               fair-0  
                 sporind capacitatea cetățenilor de a acționa ca                                   
                 actori responsabili și participativi într-o societate                                   
                 bazată pe cunoaștere                                   
                 Programele și materialele didactice SBN trebuie                                   
                 să fie disponibile pe scară largă în întreaga UE,                                   
                 iar  rezultatele  trebuie  să  fie  accesibile  pe                                   
                 Oppla.eu și Scientix.eu                                   
                 Exemple de SBN includ acoperișuri verzi și                                   
                 pereți  verzi;  parcuri  care  pot  contribui  la                                   
                 îmbunătățirea  calității  aerului  și  pot  oferi                                   
                 cetățenilor oportunități de agrement și exerciții;                                   
                 coridoare verzi care leagă ariile naturale; grădini                                   
                 urbane etc.                                   
                                                     

                            



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

   
Activități eligibile 

    
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

   
Informații                          

    finanțare    programului               grantului    beneficiarului    limita   suplimentar 
                                     e 
                                                       

 

Uniunea 
 

ORIZONT 
  

HORIZON-CL6- 
  

Instituții publice, orașe, 
 

Pot  fi  depuse  abordări  în  acord  cu  Pactul 
  

Buget total:  0% 
   

6 
  

https://ec.eur               
 Europeană  EUROPA  2021-    municipii, alte autorități  Ecologic European, Planul de Acțiune al UE  5.000.000        octombrie   opa.eu/info/fu 
        GOVERNANCE-   publice   locale, organizații  pentru  Economie  Circulară  și  Strategia  UE   Euro       2021   nding-    
    Cluster 6.   01-08 Improving   regionale, ONG/ONP, instituții  privind Bioeconomia ce contribuie la dezvoltarea  2.500.000           tenders/oppor 
    Alimentație,   understanding   de   cercetare,   universități  unor modele inovative de guvernare și care au   Euro/proiect          tunities/portal 
    Bioeconomie,   of and   organizații internațională,  ca rezultat o capacitate Abordările vor avea în              /screen/oppor    
    Resurse   engagement in   IMM-uri, întreprinderi mari,  vedere angajamentul social, susținând învățarea   Se estimează          tunities/topic-  
    naturale,   bio-based        permanentă  și  recalificarea,  în  domeniul   finanțarea a          details/horizo    
    Agricultură și   systems with        bioeconomiei. Se are în vedere crearea de   două proiecte.          n-cl6-2021-    
    Mediu,   training and        orientări și programe de formare și mentorat în              governance -     
        skills        domeniul  bioeconomiei  pentru  regiuni  și              01-08                    
    Apel  HORIZON-   development/        comunități   locale,   creșterea   gradului   de              

Prezentare     CL6-2021-   Îmbunătățirea        conștientizare, înțelegere și implicare a tuturor              
    GOVERNANCE-   înțelegerii și        actorilor (în special a părților interesate implicate              InfoDays202 
    01)- Innovative   implicării în        în învățarea adulților, recalificarea și dezvoltarea             1:                    
    governance,   sistemele bazate        competențelor),  cu  accent  pe  co-creare  și                                   
    environmental   pe biologie, prin        inovare  socială,  sprijin  pentru  valorificarea              https://www.h 
    observations   instruire și        inovativă și sustenabilă a potențialullui local,              orizon-  
    and digital   dezvoltarea        integrarea oportunităților create de              europe -        
    solutions in   abilităților        bioeconomie, dezvoltarea de noi modele de              infodays2021 
    support of the            afaceri  și  măsuri  sociale  conexe  pentru  a              .eu/event/clus  
    Green Deal /            permite consumatorilor, industriei și autorităților              ter-6-food- 
    Guvernanță   Tip actiune: CSA        publice  să  treacă  la  un  comportament              bioeconomy -  
    inovativă,   (coordonare si        responsabil, social și de mediu etc. Proiectele              natural-   
    observații de   sprijin)        propuse vor asigura sinergii cu acțiunile de              resources -   
    mediu și soluții            cercetare existente (H2020, BBIJU, BIOEAST,              agriculture -  
    digitale            EIT Knowledge și comunitățile de inovare), vor              environment/   
                 asigura  transparență  și  incluziunea  tuturor              destination-7 - 

                 actorilor.                 0                    

                                                       
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Finanțator 
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Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
  

Informații 
 

                        
    finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar  
                                   e  
                                                    

 

Islanda, 
 

Capacitate 
  

Apelul susține 
  

Orice persoană juridică 
 

• dezvoltarea și investițiile în furnizarea de 
  

Între 200.000 
  

Minim 10% 
  

30 septem 
  

https://www.i 
 

                
 Liechtenstein,  sporită de a   proiectele   privată sau publică,   energie geotermală a clădirilor publice, a  - 2.000.000        brie 2021,   nnovasjonnor      

 Norvegia și  furniza energie   concentrate pe   comercială sau necomercială,   clădirilor de birouri, a mall-urilor, a   euro       ora 14:00   ge.no/en/start   
 Guvernul  regenerabilă   reducerea   ONG-uri   siturilor și clădirilor industriale, precum și              -page/eea-           
 României  

Energie 
  consumului de       a locuințelor private în calitate de              norway-             

      carbon și       beneficiari finali;              grants/Progra    
    geotermală   dezvoltarea   Parteneriate formate  • activități de creștere a capacității de 

             mmes/renew  
        producției   din tipurile de entități               eable-   

 
            

producție a energiei geotermale; 
              

        de energie   enumerate anterior, din  

• 
             energy/roman  

    

(GRANTURILE 
     

instruirea personalului privind utilizarea și 
              

      geotermală   România               ia-  

    SEE ȘI           întreținerea echipamentelor, furnizate de               energy/call-  
    NORVEGIENE           furnizorul echipamentului, ca parte              2.1-                    
    2014 – 2021)           integrată a unui proiect de investiții              increased-  
                (activitate secundară în cadrul proiectului              capacity-to -      
                de investiții);              deliver-        
                reînnoirea/retehnologizarea sistemului de              renewable-  
                

distribuție geotermală (activitate 
                     

                             energy--       
                

secundară). 
                     

                             geothermal/?f  
                               bclid=IwAR1z   
                               600Tl0J7GM   
                               JVL33lpOTh5    
                               ZC1RetphlQ   
                               OxbxVdQmY    
                               Jsw7mXIZfE_  
                               cRbA  
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Finanțator 
  

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
  

Informații 
  

                         
    finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                                 e   
                                           

 

Uniunea 
 

Corpul european 
  

Sprijinirea tinerilor 
  

Orice organism public sau 
 

• Proiecte de voluntariat  - 
 

 - 
   

5 octombri 
  

https://europa 
 

              

 Europeană  de solidaritate   care doresc să se   privat poate solicita finanțare               e 2021   .eu/youth/ne   
        implice în   în cadrul Corpului european  • Echipe de voluntariat în domenii cu              ws/european-    
        

activități de 
  

de solidaritate. 
                

            prioritate ridicată              solidarity-          
        voluntariat într-o                           

                             
corps-2021- 

 

       varietate de   În plus, grupurile de tineri                   
          

• Proiecte de solidaritate 
             

2027- 
          

       domenii, de la   înregistrați pe portalul                         
                      

launched_ro 
 

       sprijinirea   Corpului european de                   

       persoanelor aflate   solidaritate pot solicita  • Eticheta de calitate pentru activitățile de                          
       în dificultate la   finanțare pentru proiecte de   

voluntariat în spiritul solidarității 
             

https://europa 
 

       sprijinirea   solidaritate.                 
                          

.eu/youth/soli 
    

       acțiunilor în      

• Eticheta de calitate pentru voluntariat în 
                

                         

darity/organis 
 

       domeniul sănătății                     

       și al mediului, în       domeniul ajutorului umanitar              ations/calls-   
       întreaga UE și în                      for-   
       afara acesteia.                      proposals_ro  
       

Prioritatea din 
                      

                                        

       acest an va fi                                  
       sănătatea,                                  
       voluntarii fiind                                  
       mobilizați să                                  
       lucreze la                                  
       proiecte care                                  
       vizează                                  
       provocările din                                  
       domeniul sanitar,                                  
       inclusiv impactul                                  
       pandemiei de                                  
       COVID-19,                                  
       precum și                                  
        redresarea.                                  
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Finanțator 
  

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
  

Informații 
 

                         
     finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar  
                                    e  
                                                    

  

Islanda, 
 

Energie 
  

Creșterea 
  

Orice entitate, privată sau 
 

• tehnologii noi pentru provocări în 
  

Între 200.000 
  

Minim 10% 
  

14 
  

https://www.i                 

  Liechtenstein,  regenerabilă,   capacității de   publică, comercială sau   tranzițiile energetice de la combustilii  - 500.000        octombrie   nnovasjonnor         
  Norvegia și  eficiență   cercetare și   necomercială, precum și   fosili, bazate pe emisii mai reduse de   euro       2021, ora   ge.no/en/start      
  Guvernul  energetică și   dezvoltare privind   organizații   carbon;           14:00   -page/eea-   
  României  securitate   energia   neguvernamentale, înființate  • cercetare și dezvoltare referitoare la              norway-            
     energetică   regenerabilă,   ca persoane juridice în   tehnologii, echipamente, instrumente,              grants/Progra   
     

Apelul 5(a) 
  energia (energia   România.   soluții, materiale etc. pentru tranziția              mmes/renew      

       regenerabilă,       energetică;              eable-           
     „Capacitate   eficiența   Parteneri eligibili  • tehnologii de rețea inteligentă;              energy/roman  
     sporită de   energetică și      • valorificarea energetică a deșeurilor;              ia-           
     cercetare și   tehnologiile/   Orice entitate publică sau  • studii de prefezabilitate/fezabilitate etc.              energy/energ   
     dezvoltare”   soluțiile/ serviciile   privată, comercială sau   pentru captarea și stocarea carbonului              y-          
     

(GRANTURILE 
  dezvoltate pentru   necomercială, stabilită ca   (CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un              programme- 

       

securitatea 
  

persoană juridică în Norvegia, 
               

in-romania- 
          

           proiect integrat.                

     SEE ȘI   energetică).   Islanda, Liechtenstein sau                  call-for- 
     NORVEGIENE       România                  proposals -  
     2014 – 2021)                          research-   
                                and-    
                                development/ 

                                                    
                                                    

  

Islanda, 
 

Energie 
  

Creșterea 
  

Orice entitate, privată sau 
 

• tehnologii noi pentru provocări în 
  

Între 200.000 
  

Minim 10% 
  

14 
  

https://www.i   
                
                

nnovasjonnor   Liechtenstein,  regenerabilă,   capacității de   publică, comercială sau   tranzițiile energetice de la combustilii  - 500.000        octombrie    
  Norvegia  eficiență   cercetare și   necomercială, precum și   fosili, bazate pe emisii mai reduse de   euro       2021, ora   ge.no/en/start  

     energetică și   dezvoltare privind   organizații   carbon;           14:00   -page/eea- 
     securitate   energia   neguvernamentale, înființate  • cercetare și dezvoltare referitoare la 

             norway-   
     energetică   regenerabilă,   ca persoane juridice în               grants/Progra             tehnologii, echipamente, instrumente,              

         energia (energia   România.                mmes/renew       

Apelul 5(b) 
      soluții, materiale etc. pentru tranziția              

       regenerabilă,                    eable-               

energetică; 
             

     „Capacitate   eficiența   Parteneri eligibili  

• 
             energy/roman 

          

tehnologii de rețea inteligentă; 
             

     sporită de   energetică și                   ia-  
     cercetare și   tehnologiile/   Orice entitate publică sau  • valorificarea energetică a deșeurilor;               energy/energ  
     dezvoltare”   soluțiile/ serviciile   privată, comercială sau  • studii de prefezabilitate/fezabilitate etc.              y-    
                       

programme-      

(MECANISMUL 
  dezvoltate pentru   necomercială, stabilită ca   pentru captarea și stocarea carbonului              

       securitatea   persoană juridică în Norvegia                in-romania-             (CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un              
     FINANCIAR   energetică).   sau România                call-for-             

proiect integrat. 
             

     

NORVEGIAN) 
                                           

                            proposals-                               

                                research-  
                                and-   
                                development/ 
                                                    

                            



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

   
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații 

  

                         
    finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                                   e   
                                                 

 

Islanda, 
 

Schema de 
  

Creșterea 
  

Orice entitate, privată sau 
 

• tehnologii noi pentru provocări în 
  

Între 50.000 - 
  

Minim 10% 
  

14 
  

https://www.i 
 

                
 Liechtenstein,  granturi mici   capacității de   publică, comercială sau   tranzițiile energetice de la combustilii   200.000 euro       octombrie   nnovasjonnor     

 Norvegia  

Apelul 5 
  cercetare și   necomercială, precum și   fosili, bazate pe emisii mai reduse de           2021, ora   ge.no/en/start    

      dezvoltare privind   organizații   carbon;           14:00   -page/eea-         
                      

norway- 
 

 

    „Capacitate   energia   neguvernamentale, înființate  • cercetare și dezvoltare referitoare la 
              

    sporită de   regenerabilă,   ca persoane juridice în               grants/Progra  
 

          tehnologii, echipamente, instrumente,               

    cercetare și   energia (energia   România                mmes/renew  
          soluții, materiale etc. pentru tranziția               

    dezvoltare”   regenerabilă,                    eable-   
 

        

Parteneri eligibili 
  

energetică; 
              

        eficiența    

• 
             energy/roman  

    

(MECANISMUL 
     

tehnologii de rețea inteligentă; 
              

      energetică și                   ia-   

    FINANCIAR   tehnologiile/   Orice entitate publică sau  • valorificarea energetică a deșeurilor;                energy/energ    
    NORVEGIAN)   soluțiile/ serviciile   privată, comercială sau  • studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc.              y-           
                      

programme- 
 

        dezvoltate pentru   necomercială, stabilită ca   pentru captarea și stocarea carbonului               
        securitatea   persoană juridică în Norvegia                in-romania- 

 

 

            (CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un               
        energetică).   sau România                call-for- 

 

 

            proiect integrat.               
                                               

                             proposals-  
                                

                               research-    
                               and-     
                               development/  

                                                 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

   
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații 

  

                         
    finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                               e   
                                      

 

Uniunea 
 

Creșterea 
  

Crearea 
  

Furnizorii de servicii sociale, 
 

Pentru închiderea unui centru de plasament se 
  

Valoarea 
  

Minim 2% 
  

1 
  

http://regio- 
 

                

 Europeană și  gradului de   infrastructurii   publici și privați, care dețin  pot depune unul sau mai multe proiecte. Un   eligibilă între       noiembrie   adrcentru.ro/  
 Guvernul  acoperire cu   sociale necesare   centre de plasament ce  centru de plasament poate fi închis prin  200.000 -        2021   ghiduri-   
 

României 
 

servicii sociale 
  

ca urmare a 
  

urmează a fi închise. Aceștia 
 

înființarea a cel puțin unei case de tip familial și 
 

1.000.000 
                 

                 deschise-   
        închiderii   pot încheia parteneriate cu:  înființarea sau, după caz, reabilitarea unui   euro           

    

Grup vulnerabil: 
                

depunerii/ 
 

      centrelor de      centru de zi.               
                               

    copii   plasament în   - unități administrativ-  
Activităţile orientative eligibile în cadrul 

                    
    

(PROGRAMUL 
  vederea   teritoriale, alte entități de                      

      dezinstituţionaliză   drept public aflate în  proiectului, pot fi:                     
    OPERAȚIONAL   rii copiilor protejați   subordinea UAT și care                         
    REGIONAL, AP   în aceste instituții   desfășoară activități în  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/                     
    8, PI 8.1, OS 8.3,       domeniul social.   dotarea infrastructurii existente pentru                     
    Apel 8.3C)           centrele de zi pentru copii;                     
            - entități de drept privat,  • construirea/reabilitarea/modernizarea/                     
            acreditate ca furnizori de   extinderea/dotarea caselor de tip familial/                     
            servicii sociale pentru copii,   apartamentelor pentru copii;                     
            conform legislației aplicabile  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/                     
            în vigoare (asociații și   dotarea unor imobile şi transformarea lor                     
            fundații, unități de cult)   în centre de zi pentru copii;                     
               • reabilitarea/modernizarea/extinderea/                     
                dotarea unor imobile şi transformarea lor                     
                în case de tip familial/apartamente pentru                     
                copii;                     
               • asigurarea/modernizarea utilităţilor                     
                generale şi specifice pentru centrele de zi                     
                pentru copii (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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Activități eligibile 
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Termen 
  

Informații 
  

                          
     finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                                 e   
                                      

  

Guvernul 
 

Programele de 
  

Păstrarea, 
  

Asociaţiile, fundaţiile, unităţile 
 

• Reintegrare - facilitarea inserției și 
  

Maxim 
  

Minim 5% 
  

Depunere 
  

http://dprp.go                 
  României  finanţare ale   afirmarea și   de cult, organizaţiile   reinserției sociale, precum și pe piața   100.000 lei       continuă   v.ro/web/prim 
     Secretariatului   promovarea   neguvernamentale ale   muncii a cetățenilor români cu reședința              asesiune202  
  Secretariatul  General al   identității etnice,   românilor de pretutindeni,   sau domiciliul în străinătate, la              1/      
  General al  Guvernului -   culturale,   organizaţiile internaţionale   restabilirea acestora pe teritoriul                    
  Guvernului - Departamentul   lingvistice și       României, precum și atragerea oamenilor                    
  Departamentu pentru Românii   religioase a   Persoanele fizice autorizate   de afaceri români din diaspora pe piața                    
  l pentru de Pretutindeni   românilor de   sau persoanele juridice de   din România.                    
  Românii de      pretutindeni   drept public sau privat din                        
  Pretutindeni          România sau din străinătate  • Educaţie - sprijinirea procesului de                    
         Dezvoltarea   care utilizează finanțări   integrare a românilor care îşi au                    
         legăturilor cu   nerambursabile pentru   domiciliul/reşedinţa în străinătate în                    
         România ale   derularea de proiecte sau   paralel cu păstrarea şi afirmarea                    
         românilor de   acțiuni în sprijinul românilor   identităţii lingvistice a românilor de                    
         pretutindeni, prin   de pretutindeni   pretutindeni şi formarea noii generaţii                    
         asigurarea unui                            
         cadru adecvat de      • Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi                    
         afirmare identitară       afirmarea identităţii etnice, culturale,                    
         și a spiritualității       religioase şi lingvistice a românilor din                    
         românești       vecinătate şi din diaspora                    
         specifice a                            
         acestora      • Mass-media - sprijinirea mass-mediei de                    
         

Sprijinirea 
      expresie românească din comunităţile                    

               româneşti de peste hotare                    
         organizațiilor și                            
         asociațiilor      • Societatea civilă - sprijinirea,                    
         românilor de       consolidarea şi extinderea mediului                    
         pretutindeni, în       asociativ în comunităţile locuite de                    
         vederea stabilirii       români şi solidaritatea pe care societatea                    
         unui parteneriat       civilă o generează în rândul comunităţilor                    
         eficient care să       de români                    
         urmărească                            
         promovarea      • Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea                    
         imaginii României       identităţii spirituale şi respectarea                    
         și a românilor în       libertăţii religioase a românilor de                    
         rândul opiniei       pretutindeni.                    
         publice din statele                            

         de reședință      •   Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli                    
                 care pot fi finanțate sunt cuprinse în                    
                 Anexa la Legea nr. 321/2006, cu                    
                 modificările și completările ulterioare                    
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    finanțare    programului           grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                               e   
                                          

 

Guvernul 
 

Programul 
  

Creșterea 
  

Persoane juridice cu 
 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de  - 
   

Minim 50% 
  

Depunere 
  

http://www.ap 
 

               
 României  Naţional de   competitivității   domiciliul fiscal în România  promovare a vinurilor produse în UE care           continuă   ia.org.ro/ro/di   
    Sprijin al   producătorilor de      constă în acţiuni de informare în statele              rectia-masuri-  
    României în   vinuri, a   Instituţii şi unităţi de  membre, în scopul informării              de-piata/viti-   
    sectorul   performanței   cercetare-dezvoltare  consumatorilor cu privire la consumul              vinicole/progr    
    vitivinicol 2019-   economice a   vitivinicolă, definite conform  moderat de vin şi la schema de denumiri              amul-    
   2023    întreprinderilor,   legislaţiei naţionale în  de origine controlată şi indicaţii geografice,              national-de-  
        precum și pentru   vigoare  precum şi submăsura de promovare în ţări              sprijin-in-   
        perfecționarea   

Persoane fizice autorizate, 
 terţe, în vederea îmbunătăţirii              sectorul-     

        tehnologiilor de    competitivităţii vinurilor cu denumire de              vitivinicol -   
        vinificație prin   întreprinderi familiale,  origine controlată, indicaţie geografică sau              2019-2023         
        care se obțin   întreprinderi individuale  a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-                          
        vinuri calitativ      de-vie;                          
        superioare   Asociaţii de doi sau mai mulţi  • restructurarea şi reconversia podgoriilor;                          
            producători şi/sau organizaţii  • asigurarea recoltei;                          
            interprofesionale  • investiţii;                          
               • distilarea subproduselor.                          

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

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

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

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

               sălile de degustare.                          
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Guvernul 
 

Premierea 
  

Creșterea 
  

Organizații de cercetare de 
 

Finanțarea națională se alocă pentru activități 
  

25% din  - 
   

Depunere 
  

https://uefiscd 
 

               
 României  participării la   vizibilității   drept public sau privat din  suport în sprijinul activităților de cercetare (ex:   valoarea       continuă   i.gov.ro/premi  
    Orizont2020   României la nivel   România care implementează  costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,   grantului de          erea-   
        

internațional în 
  

proiectele câștigate la 
 

cheltuieli cu logistică, participări la conferințe 
  

tip ERC; 
              

                      participarii-la-  
        domeniul   competițiile Orizont 2020  etc.). Aceasta finanțare va fi alocată   15% din          orizont-2020   
        cercetării și      departamentului din universitate sau institutului,   valoarea                
        inovării;      care derulează proiectul finanțat de Comisia   grantului                
        Consolidarea      Europeană.   acordat de                
        sistemului          CE de tip                
        național de CDI      Activitățile propuse trebuie sa conducă la   ERA Chair;                
        prin intensificarea      consolidarea capacitații instituționale de a   Pentru restul                
        colaborării în      participa in mod susținut la noi competiții   instrumentelor                
        cercetarea      organizate in cadrul Programului Cadru Orizont   de finanțare                
        europeană de     2020.    din Programul                
        excelenta;          Orizont 2020:                
        Creșterea calității          o 10% din                
        proiectelor cu          valoarea                
        participanți          bugetului                
        români la Orizont          acordat de                
        2020, precum și a          CE asociat                
        rolului jucat de          instituției                
        către aceștia în          gazda din                
        viitoarele proiecte          Romania in                
        Orizont 2020;          calitatea de                
        Creșterea          coordonator                
        sustenabilității          al proiectului;                
        participării          o 7.5% din                
        instituțiilor          valoarea                
        românești în          bugetului                
        proiecte cu          acordat de                
        finanțare          CE asociat                
        internațională;          instituției                
        Creșterea          gazda din                
        ponderii finanțării          Romania in                
        externe în totalul          calitatea de                
        cheltuielilor          coordonator                
        naționale de          de pachet de                
        cercetare-          lucru.                
        dezvoltare.                           
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Kaufland 
 

START ONG 
  

Încurajarea 
  

ONG-urile și fundațiile; 
 

Programul susține proiecte care au un impact 
  

Proiecte în  0% 
   

Se 
  

https://starton 
 

               

 România 2021    organizațiilor non-      pozitiv în:     valoare       derulează   g.ro/storage/2  
        guvernamentale,   

Instituțiile publice (unități de 
      maximă de       sesiuni   021/StartON   

        grupurilor    • Educație   1.000 euro;       lunare de   G-           

          învățământ preuniversitar:                     
        informale/de                 depunere   Regulament-  

          grădinițe, școli, licee/colegii,       

Proiecte cu o 
         

                                      

        inițiativă și               pe   2021.pdf?fbcl  

 

          centre de copii/bătrâni,  • Sănătate            
        instituțiilor să      valoare între       parcursul   id=IwAR2iZP  

 

          cantine sociale publice) care                
        dezvolte și să         1.000 și 5.000       anului   9eGMQTKus  

 

          au personalitate juridică  

• Mediu 
           

        implementeze      euro;       2021   qvHdH-  
 

          
proprie; 

            

        proiecte de                    H7Mf22R_O3  
                              

        responsabilitate      • Social   Proiecte cu o          BRl3dgUY0a    
        social care să   Grupurile informale/de       valoare între          z58d20W3ds   
        ducă la   inițiativă.  

• Cultură 
  5.000 și          pb9GuufY   

        dezvoltarea        10.000 euro.                     
                                      

        comunităților din                                 
        care acestea fac                                 
        parte                                 
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    finanțare    programului           grantului    beneficiarului    limita   suplimentar  
                              e  
                                       

 

Norvegia, 
 

Apel pentru 
  

Dezvoltarea 
  

Orice entitate publică sau 
 

Organizarea de evenimente, ateliere, 
  

Între 50.000 -  0% 
   

20 
  

https://www.e 
 

               
 Islanda,  inițiative   cooperării,   privată, inclusiv ONG-uri, cu  conferințe, seminarii, campanii, festivaluri,   100.000 euro       decembrie   eagrants.ro/st  
 Liechtenstein  bilaterale –   îmbunătățirea   personalitate juridică din  producții artistice, expoziții, târguri, etc. care           2021, ora   iri/apel-  
 și Guvernul  Timișoara   cunoștințelor și   România și statele donatoare  vizează cooperarea, transferul de cunoștințe,           16:00   timisoara -       
 României  Capitală   înțelegerii   este considerată promotor  tehnologie, experiență și bune practici între              2023?fbclid=I  
    Europeană a   reciproce între   sau partener eligibil  România și statele donatoare, în domenii              wAR3P58f7R     
    Culturii 2023   România,      relevante, precum:              W0SFN8hKyt    
        Norvegia, Islanda   Alţi parteneri eligibili: entitățile  

•   sectoarele culturale și creative, 
             KYBB67t-   

    
(GRANTURILE 

  și/sau   publice și organizațiile               9RFfj1NNavj      
      Liechtenstein   neguvernamentale înființate                 9d6--Vci4-     
    SPAŢIULUI       ca persoană juridică într-o  •   conservarea și utilizarea patrimoniului              nOwj6ih-kOM  
    ECONOMIC       țară din afara Spațiului  cultural,                       
    EUROPEAN ŞI       Economic European care are                          
    NORVEGIENE ȘI       frontieră comună cu România  •   promovarea diversității culturale și etnice și                       
    FONDUL          a dialogului intercultural;                       
    PENTRU                                  
    RELAȚII          •   dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi,                       

    BILATERALE)          green city, smart city, city of the future;                       

               •   conexiuni/lecții învățate/cooperare/                       
               transferul de bune practici cu Capitale                       
               Europene ale Culturii din Statele                       
               Donatoare.                       

              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.                       
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Uniunea 
 

Dezvoltare 
  

Reducerea 
  

Unități administrative- 
 

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri 
  

Valoare 
  

0% în cazul 
  

31 
  

http://regio- 
 

                
 Europeană și  locală plasată   numărului de   teritoriale oraș/municipiu/  de investiții, în funcție de nevoile specifice   minimă   întreprinderilor   decembrie   adrcentru.ro/  
 Guvernul  sub   persoane aflate în   sectoarele municipiului  identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de   aferentă   de economie   2021, ora   9-1-         
 României  responsabilitate   risc de sărăcie şi   București - ca membre în  Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile   cheltuielilor   socială de   10:00 –   dezvoltare-  
    a comunităţii   excluziune   Grupul de Acțiune Locală din  de Acțiune Locală și se referă la:   eligibile:   inserție   pentru   locala-      
        socială, prin   cadrul Listei SDL-urilor               apelurile   plasata -sub-  
        măsuri integrate  selectate la finanțare  • investiţiile în infrastructura de locuire -   30.000 euro -   Minim 2%   de   responsabilita    
    

(PROGRAMUL 
      

Parteneriate între UAT oraș/ 
  construirea/reabilitare/modernizare   apelurile de   pentru celelalte   proiecte   tea-     

            locuinţelor sociale   proiecte   categorii de   POR/2019/   comunitatii/      
    OPERAȚIONAL       municipiu/sectoarele             

                POR/2019/9/9   beneficiari   9             
    REGIONAL, AP       municipiului București -  

• investiţii în infrastructura de sănătate, 
                  

             .1/1/7REGIU       /9.1/1/7RE             
    

9, PI 9.1) 
      

membru în Grupul de Acțiune 
                     

            servicii sociale – constructia/reabilitarea/   NI si       G             

            Locală din cadrul Listei SDL-   modernizarea/dotarea centrelor   POR/2019/9/9       IUNI și             
            urilor selectate la finanțare și   comunitare integrate medico-socială;   .1/1/BI       POR/2019/             
            lider de parteneriat - și  

• investiţii în infrastructura de educaţie – 
          9             

            furnizori publici și privați de                        

               200.000 euro       /9.1/1/BI             
            servicii sociale   construire/reabilitare/modernizare/dotarea                     
                apelul                    
                de unităţi de învăţământ preuniversitar         

 
            

                  de proiecte                   
            

Furnizori publici și privați de 
  

(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli 
                    

                POR/2021/9/9                    
            servicii sociale acreditați   gimnaziale etc.);   .1/3/Întreprind                    
            conform legislației în vigoare,  • investiții în amenajări ale spațiului urban   eri                    
            cu o vechime de cel putin un   degradat al comunității defavorizate;   

Valoarea 
                   

            an, inainte de depunerea                          

            proiectului, cu competențe în       totală maximă                    
            furnizare de servicii sociale,       a pachetului                    
            comunitare, desfasurare de       de proiecte de                    
            activitati recreativ-educative,       infrastructură                    
           culturale, agrement și sport.       la nivel de                    
                    strategie:                    
                   4.900.000                     
                    euro                    
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Uniunea 
 

Reducerea 
  

Reducerea 
  

Autorități publice locale și 
 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii 
  

Valoarile 
  

Variabilă 
  

31 
  

http://mfe.gov 
 

                
 Europeană și  numărului de   numărului de   unități cu personalitate  de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu   minime și       decembrie   .ro/pocu-81-  
 Guvernul  persoane aflate   persoane aflate în   juridică aflate în coordonarea  peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile   maxime ale       2021   mil-euro-     
 României  în risc de   risc de sărăcie și   sau subordonate acestora;  de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală   proiectelor vor          pentru-         
    sărăcie și   excluziune   Furnizori acreditați de servicii  implementează SDL-urile prin lansarea de   fi stabilite de          reducerea-  
    excluziune   socială din   specializate pentru stimularea  apeluri aferente intervențiilor specifice acestor   GAL-uri prin          numarului- de-  
    socială din   comunitățile   ocupării forței de muncă;  strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:   Ghidurile          persoane-in-   
    comunitățile   marginalizate   Furnizori autorizați de      proprii          risc-de-   
    

marginalizate 
  

(roma și non- 
  

formare profesională; 
    

aferente SDL- 
               

         •   Sprijin pentru accesul și/sau menținerea            saracie-si-    
    (roma și non-   roma) din orașe/   Centre autorizate de evaluare  pe piața muncii   urilor          excluziune -   
    roma) din orașe/   municipii cu peste   și certificare a competențelor      aprobate          sociala/   

    municipii cu   20.000 locuitori,   profesionale obținute pe alte  •   Susținerea antreprenoriatului în cadrul                          
    peste 20.000   cu accent pe cele   căi decât cele formale;  comunității, inclusiv a ocupării pe cont   Suma minimă                      
    locuitori –   cu populație   Furnizori  de  servicii  sociale  propriu   aferentă unei                      
        aparținând   acreditați în condițiile legii;      fișe de proiect                      

    Etapa a III-a a   minorității roma,   Asociații și fundații;  •   Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii   este 101.000                      
    mecanismului   prin   Organizații sindicale;    euro,                      

         sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv                        
    DLRC   implementarea de   Organizații patronale;    echivalentul                      

         
în cadrul centrelor comunitare integrate 

                       

        măsuri/ operațiuni   Întreprinderi sociale de    minim a                      
                                    

        integrate în   inserție;  
•   Sprijin pentru creșterea accesului și 

 477.437,10                       
    (PROGRAMUL   contextul   Angajatori;    RON.                      
         

participării la educație 
                       

    OPERAȚIONAL   mecanismului de   Camere de Comerţ şi                           
                                    

    CAPITAL UMAN,   DLRC   Industrie.  
•   Activități de îmbunătățire a condițiilor de 

                         
    

AP 5, OS 5.1) 
                                  

          
Unităţi şcolare și Inspectorate 

 
locuit ale persoanelor din grupul țintă 

                         
                                      

            Școlare Județene  
•   Asistență juridică pentru reglementarea 

                         
                                        

               actelor de identitate, de proprietate, de                          
               stare civilă                          

               •   Combaterea discriminării și a segregării                          
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Uniunea 
 

Creșterea 
  

Promovarea 
  

ANANP 
 

• Măsuri pentru menţinerea şi 
  

Maxim 
  

Variabilă 
  

31 
  

http://mfe.gov 
 

                
 Europeană și  gradului de   măsurilor de       îmbunătăţirea stării de conservare a  10.000.000        decembrie   .ro/poim-175-  
 Guvernul  protecție și   conservare a   Instituţia/structura care este   speciilor şi habitatelor de importanţă   euro/proiect       2021   milioane-     
 

României 
 

conservare a 
  

biodiversităţii în 
  

responsabilă pentru 
  

comunitară, inclusiv reconstrucţia 
                       

                     euro-pentru-  
    biodiversității și   conformitate cu   administrarea/asigurarea   ecologică a ecosistemelor de pe              protectia-si-       
    refacerea   Cadrul de Acţiuni   managementului ariei   suprafaţa ariilor naturale protejate,              conservarea -    
    ecosistemelor   Prioritare pentru   protejate, singură sau în   inclusiv a siturilor Natura 2000;              biodiversitatii -   
    degradate - Apel   Natura 2000,   parteneriat cu:  • Monitorizarea şi evaluarea stării de              si-refacerea-     
    B   Strategia   

organizaţii neguvernamentale 
  conservare a speciilor şi habitatelor de              ecosistemelor    

        Europeană pentru     importanţă comunitară;              -degradate/    

    
(PROGRAMUL 

  Biodiversitate   (asociaţii şi fundaţii);  • Reducerea efectelor presiunilor                         
      2020 şi cu       hidromorfologice la nivelul cursurilor de                         
    OPERAȚIONAL   Strategia   institute de cercetare;   apă în vederea protecţiei biodiversităţii                         
    INFRASTRUCTU   Naţională şi       (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru                         
    RA MARE, AP 4,   Planul de Acţiune   universităţi/muzee - care să   lucrările de barare transversală a cursului                         
    OS 4.1)   pentru   aibă prevăzut în actul   de apă, restaurarea zonelor umede,                         
        Conservarea   constitutiv atribuţii de   restaurarea albiei şi a reliefului din lunca                         
        Biodiversităţii   protecţia mediului şi/sau   inundabilă a corpurilor de apă etc.);                         
        2014 – 2020   protecţia naturii;  • Crearea şi menţinerea coridoarelor                         
                ecologice, crearea şi menţinerea                         
            autorităţi ale administraţiei   coridoarelor de migraţie a speciilor,                         
            publice centrale/locale/alte   conservarea conectivităţii şi                         
            structuri în coordonarea/   funcţionalităţii ecologice, menţinerea                         
            subordonarea autorităţilor   şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru                         
            centrale/locale.   reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei                         
                Natura 2000;                         
               • Alte tipuri de măsuri similare, conform                         
                planurilor de management.                         
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Finanțator 

  
Program de 

   
Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

  
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații 

  

                        
    finanțare    programului           grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                              e   
                                           

 

Uniunea 
 

Elaborarea 
  

Creşterea 
  

Agenția Națională pentru Arii 
 

Elaborarea planurilor de management/seturilor 
  

Valoarea  0% 
   

31 
  

http://mfe.gov 
 

               
 Europeană și  planurilor de   gradului de   Naturale Protejate  de măsuri de conservare/planurilor de acţiune   maximă a       decembrie   .ro/poim-  
 

Guvernul 
 

management/ 
  

protecţie şi 
     

pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 
  

proiectului: 
      

2021 
               

                   ghidul-pentru-  
 României  seturilor de   conservare a   

Structura care este 
 situate în mediul marin) şi pentru speciile de  5.000.000           accesarea-   

    măsuri de   biodiversităţii şi    interes comunitar care nu sunt finanțate în   euro          fondurilor-   

 

        responsabilă pentru              

    conservare/   refacerea    cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr.              pentru-   

        administrarea/asigurarea                

    planurilor de   ecosistemelor    57/2007 privind regimul ariilor naturale              elaborarea-   
        managementului ariei                

    acţiune pentru   degradate    protejate, conservarea habitatelor naturale, a              planurilor-de-   

        

protejate 
               

    ariile naturale        florei şi faunei sălbatice, cu modificările              management-  
                           

    protejate          ulterioare)              seturilor-de-   
    (inclusiv cele       ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)                 masuri-de-    
    situate în mediul       care să aibă prevăzut în actul                 conservare -   
    marin) şi pentru       constitutiv atribuţii de                 planurilor-de -  
    speciile de       protecţia mediului şi/sau                 actiune-   
    interes       protecţia naturii                 pentru- ariile-  
    comunitar                         naturale-   
    neacoperite de       

Institute de cercetare/ 
                protejate -si-  

    proiectele                       pentru-   
          universităţi/muzee care au în                  

    anterioare                       speciile-de-in/  
          actul constitutiv atribuţii de                  

                                         

    
(PROGRAMUL 

      protecţia mediului şi/sau                              
          protecţia naturii                              
    OPERAȚIONAL                                      
    INFRASTRUCTU       

Autorităţi ale administraţiei 
                             

    RA MARE, AP 4,                                    
          publice centrale/locale/alte                              

    
O.S. 4.1) 

                                   

          structuri în coordonarea/                              
                                         

            subordonarea autorităţilor                              
            centrale/locale                              
                                           
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 
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Obiectivul 
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Activități eligibile 

   
Valoarea 
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Termen 

  
Informații 

  

                         
    finanțare    programului            grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                                 e   
                                       

 

Uniunea 
 

Refacerea 
  

Menţinerea şi 
  

Administratori desemnați în 
 

• Menținerea și refacerea ecosistemelor 
  

Maxim 
  

Variabilă 
  

30 iunie 
  

https://www.f 
 

                
 Europeană și  ecosistemelor   refacerea   condițiile legislației specifice   forestiere și a serviciilor furnizate  10.000.000        2022   onduri-   
 Guvernul  degradate   ecosistemelor   și/sau proprietari ai fondului       euro/proiect          ue.ro/comuni  
 României      degradate şi a   forestier național aflat în  • Menținerea și refacerea ecosistemelor              care/noutati-     
        serviciilor   proprietate publică   lacustre și de ape curgătoare și a              am-    
        furnizate       serviciilor furnizate              oi/details/6/14   
    (PROGRAMUL   (împăduriri,   Administratori desemnați în                  06        

    OPERAȚIONAL   coridoare   condițiile legislației specifice  • Menținerea și refacerea ecosistemelor de                      
    INFRASTRUCTU   ecologice etc.),   și/sau proprietari ai apelor de   pajiști și a serviciilor furnizate                      
    RA MARE, AP 4,   situate în afara   suprafață aflate în proprietate                          

    OS 4.1)   ariilor naturale   publică  • Menținerea și refacerea ecosistemelor de                      
        protejate   

Administratori desemnați în 
  peșteri și a serviciilor furnizate                      

                                   

                                     

            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   suplimentar   
                              e   
                                   

 

Norvegia, 
 

Mobilizarea 
  

Creşterea 
  

ONG 
 

Sunt sprijinite inițiative, în domeniul acoperit 
  

Între 5.000 -  0% 
   

27 aprilie 
  

https://activec 
 

               

 Islanda,  grupurilor   capacității   Fundații pentru tineret de la  de Apel, care răspund cel mai bine unei unei   15.000 euro       2023, ora   itizensfund.ro   
 Liechtenste  vulnerabile din   grupurilor   nivel județean și ale  situații recent apărute aflată în derulare sau           16:00   /apel-6/   
 in și  zone insuficient   vulnerabile din   municipiului București,  amenințare care afectează direct grupurile                   
 Guvernul  deservite –   zonele insuficient   precum și Fundația Națională  vulnerabile și care impune o acțiune                   
 României  granturi tip   deservite, inclusiv   pentru Tineret  imediată.                   
    răspuns rapid   comunitățile   Societatea Națională de                      
        interetnice și să   Cruce Roșie din România și  Proiectele vor contribui la facilitarea                   
    

(MECANISMUL 
  contribuie la   structurile sale cu  accesului către și furnizarea de servicii                   

      incluziunea lor   personalitate juridică  sociale, medicale, de educație și angajare                   
    FINANCIAR AL   socială.      pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate                   
    SPAŢIULUI          în mod disproporționat de situația identificată.                   
    ECONOMIC                              
    EUROPEAN          Condiția esențială este de a demonstra                   
   2014-           necesitatea unei reacții rapide pentru a                   

   2021)           rezolva/contracara situația identificată.                   

               Pot fi avute în vedere grupuri care devin                   
               vulnerabile (cum ar fi personalul ONG-urilor                   
               care lucrează direct cu publicul, asistenți                   
               sociali, mediatori comunitari etc.).                   

               Parteneriatele locale cu instituții publice,                   
               autorități, companii, alte ONG-uri sunt                   
               încurajate pentru a a avea cel mai eficient                   
               răspuns posibil la nevoile identificate,                   
               generate de criză.                   

               Nerestricționate la ONG-uri mici;                   
               nerestricționate la zone insuficient deservite.                   
                                   
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Finanțator 

 
Program de  
finanțare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanți eligibili 

 
Activități eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contribuția 

beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informații 

suplimentar 

e 
 

Islanda, Conştientizare Creșterea Organizaţii Campanii pentru creșterea nivelului de Între 5.000 și 0% 27 aprilie  https://activec 
Lichtenstein și privind gradului de neguvernamentale şi non- conștientizare, abordarea stereotipurilor și 15.000 euro  2023  itizensfund.ro 
Norvegia drepturile conștientizare profit (ONG) susținerea/consolidarea/extinderea     /apel-4/  
 omului şi privind drepturile  schimbărilor pozitive in atitudini și practici        

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

    tratamentului egal.        
 

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

 
Furnizarea/îmbunătățirea serviciilor de sprijin  
pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte 
părți implicate) ale 
discriminării și 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 
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Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

  
Activități eligibile 

   
Valoarea 

   
Contribuția 

   
Termen 

  
Informații 

  

                        
    finanțare    programului           grantului    beneficiarului    limita   suplimentar   
                              e   
                                         

 

Uniunea 
 

Proiect de 
  

Susținerea 
  

Persoană fizică autorizată 
 

Solicitantul desfășoară orice activitate cu 
  

Maxim  0% 
   

Apel 
  

http://www.cu 
 

               
 Europeană şi  Schemă de   sectorului cultural      caracter și conținut cultural în România în   200.000 euro,       nelansat   ltura.ro/struct  
 Guvernul  minimis pentru   afectat de   Întreprindere individuală  oricare din domeniile culturale (sau conexe)   respectiv          ura-scheme-   
 României  sectorul   răspândirea      cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de   acoperirea          de-ajutor-   
    independent   virusului SARS-   ONG cu scop/ obiectiv/  cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.   parțială, în          pentru-       
    (SC, ONG, PFA,   CoV-2, în   activitate cu conținut și      cuantum de          sustinerea-  
    ÎI)  vederea relansării   caracter cultural într-unul      20%, a          sectorului-   
       activității culturale   dintre domeniile culturale      diferenței din          cultural-    
            

(sau conexe), înscrise în 
     

cifra de 
             

                          actualizata  
            Registrul Asociațiilor și      afaceri/venitur                     
            Fundațiilor. ONG poate sa      i totale din                     
            aibă sau nu activitate      anul 2020,                     
    

APEL 
      economică.      comparativ cu                     

                 anul 2019,                     
    

NELANSAT 
                                 

          Societate constituită în baza      rezultată din                     
            Legii nr. 31/1990 cu activitate      desfășurarea                     
            într-unul dintre domeniile de      activităților                     
            activitate din Lista de coduri      aferente                     
            CAEN eligibile – Anexa nr. 2      codurilor                     
            la Schemă      CAEN                     
                   autorizate,                     
            care a fost înființată și a      eligibile                     
            desfășurat activitate cu                            
            conținut și caracter cultural                            
            într-unul din domeniile                            
            culturale înainte de                            
           01.01.2020                             
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finanțator 
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Obiectivul 

   
Solicitanți eligibili 

   
Activități eligibile 

   
Valoarea 
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Informații 

  

                         
    finanțare    programului            grantului    beneficiarului   limita   suplimentar   
                               e   
                                         
 

Uniunea 
 

Proiect de 
  

Susținerea 
  

Persoane fizice înscrise la 
 

Orice activitate cu caracter și conținut cultural 
 

Maxim  0% 
   

Apel 
  

http://www.cu 
 

              
 Europeană şi  Schemă de   sectorului cultural   Organismele de gestiune  în România în oricare din domeniile culturale  200.000 euro       nelansat   ltura.ro/struct  
 Guvernul  minimis pentru   afectat de   colectivă  cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de              ura-scheme-   
 României  artiști (persoane   răspândirea      cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului              de-ajutor-   
    fizice, prin OGC-   virusului SARS-                      pentru-       
    uri)   CoV-2, în                      sustinerea-  
       vederea relansării                      sectorului-   
       activității culturale                      cultural-    
                                   

                               actualizata  

    APEL                                    
    NELANSAT                                    

                                
                                         
 

Uniunea 
 

Proiect de 
  

Susținerea 
  

Organizație 
 

• Măsura A: Organizatori de festivaluri și 
  

Maxim 
 

0% 
   

Apel 
  

http://www.cu 
 

                
 Europeană şi  Schemă de   sectorului cultural   neguvernamentală cu scop/   evenimente culturale  1.800.000        nelansat   ltura.ro/struct  
 Guvernul  ajutor de stat   afectat de   obiectiv/activitate cu conținut  

• Măsura B: Librării 
  euro          ura-scheme-   

 României  pentru   răspândirea   și caracter cultural într-unul               de-ajutor-   
    organizatori,   virusului SARS-   dintre domeniile culturale  

• Măsura C: Edituri 
             pentru-    

    librării, edituri și   CoV-2, în                   sustinerea-  
                            

    cinematografe  vederea relansării   Societate constituită în baza  • Măsura D: Cinematografe              sectorului-    
       activității culturale   Legii nr. 31/1990 cu activitate                  cultural-  
            

într-unul dintre domeniile de 
                    

                             actualizata  
            activitate din Lista de coduri                            
            CAEN eligibile – Anexa nr. 4                            
            la Schemă                            
    APEL       

care a fost înființată și a 
                           

    

NELANSAT 
                                 

          desfășurat activitate cu                            
            conținut și caracter cultural                            
            într-unul din domeniile                            
            culturale înainte de                            

           01.01.2020                             

            Sunt eligibile și întreprinderile                            
            mari                            
                                          

 
Sursa: www.adrcentru.ro 

 
  


