OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE
-

Organizații neguvernamentale Decembrie 2021

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Apel de proiecte
pentru
promovarea
participării
tinerilor la
tranziția justă –
EUTeens4Green
NOU!

Obiectivul
programului
Abilitarea tinerilor
și transformarea
în actori în
definirea și
punerea în
aplicare a unor
soluții care să
asigure
incluziunea în
tranziția verde.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Organizații non-profit (private
sau publice);

Activitățile
necesare
pentru
obținerea
rezultatelor preconizate din prezenta cerere de
propuneri; sprijin financiar acordat părților terțe;
analize; acțiuni de sensibilizare și de difuzare.

Autorități publice (naționale,
regionale, locale);
Organizații internaționale;
Universități;
Instituții de învățământ;
Centre de cercetare.

Valoarea
grantului
Maximum
1.000.000
euro

Comisia
Sprijinul acordat în cadrul grantului
per proiect preconizează
că va finanța
nu trebuie să depășească valoarea de 10.000
o propunere.
euro.
Beneficiarul poate oferi sprijin în unul dintre
următoarele moduri sau prin intermediul unei
combinații a celor două:
• beneficiarul
va achiziționa
bunurile și
serviciile necesare pentru punerea în
aplicare a proiectului în numele tinerilor;
•

beneficiarul va pune la dispoziția tinerilor
fonduri care să fie utilizate pentru
achiziționarea de bunuri și servicii, pentru
activitatea de voluntariat.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizat

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 ianuarie
2022

https://ec.eur
opa.eu/region
al_policy/en/n
ewsroom/new
s/2021/11/1811-2021-callfor-proposalspromotingyouthparticipationin-justtransitioneuteens4gree
n

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
WORTH II: Apel
dedicat
sectoarelor
modă și textil,
îmbrăcăminte,
artă.
NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Colaborările
transfrontaliere și
interdisciplinare
între designeri,
artizani, IMM-uri,
firme de
tehnologie și startup-uri din Uniunea
Europeană,
Marea Britanie
sau țările
COSME.

Persoane juridice care formează
un consorțiu, inclusiv:
IMM-uri;

Activități eligibile

Să dezvolte produse unice și de ultimă
generație în următoarele sectoare:
•

modă și textil;

•

încălțăminte;

•

blană și piele;

•

mobilier/decor/arhitectură;

•

accesorii și bijuterii.

Profesioniști independenți;
Organizații private non-profit;
Organizații private cu scop
lucrativ;
Universități,
organizații
de
cercetare, laboratoare de design
etc.

Au oricare dintre următoarele activități
comerciale:
•

proiectare;

•

producție/meșteșug;

•

dezvoltare tehnologică.

Valoarea
grantului
Între 10.000 20.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

2 februarie
2022

https://worthp
roject.eu/appl
y-now-2021/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Fundamentarea
deciziilor,
planificare
strategică și
măsuri de
simplificare
pentru cetățeni la
nivelul
administrației
publice locale din
regiunile mai
puțin dezvoltate

Introducerea de
sisteme și
standarde
comune în
administrația
publică locală
ce optimizează
procesele
orientate către
beneficiari în
concordanță cu
SCAP.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIV
Ă, AP 2, OS 2.1)

NOU!

Solicitanți eligibili

Municipiile și județele din
regiunile mai puțin dezvoltate.

Pot fi parteneri (asociați)
în cadrul acestui apel:
Alte municipii sau județe din
regiunile mai puțin
dezvoltate care îndeplinesc
condițiile de eligibilitate
stabilite pentru solicitanți,
Orice alte autorități/instituții
publice locale (de la nivelul
județelor și municipiilor) care
pot contribui la implementare a
proiectului,
ONG-uri (cu excepția Grupurilor
de acțiune locală),
Parteneri sociali (organizaţii
sindicale, organizații
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică),
Instituții de învățământ
superior acreditate.

Activități eligibile

Planificare strategică și financiară
Se acordă finanțare autorităților locale de la
nivelul județului și municipiului, din regiunile mai
puțin dezvoltate, care nu au obținut finanțare în
cadrul apelurilor CP4 less/2017, CP6 less/2017,
CP10 less/2018, CP12 less/2018 și CP13
less/2019.

Valoarea
grantului
Între 250.000
- 4.625.000
lei, în funcție
de rezultatele
de program la
care
contribuie.

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

11
februarie
2022

http://www.po
ca.ro/anunturi
/cererea-deproiecte-nrcp-16-2021mysmis-poca972-2-1pentruregiunile-maiputindezvoltate/

Finanțator

Ambasada
S.U.A. la
București

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Programul anual
de finanțări prin

Consolidarea
relațiilor culturale
dintre S.U.A. și
România prin
schimburi
educaționale și
programe
culturale care
evidențiază
valorile comune și
promovează
cooperarea
bilaterală.

acordarea de
granturi mici în
anul fiscal 2022

NOU!

Solicitanți eligibili

• Organizații non-profit
înregistrate, inclusiv grupuri

Activități eligibile

Promovarea păcii și securității regionale
internaționale

de reflecție și organizații ale
societății civile/nonguvernamentale cu

•
•

alfabetizare mediatică

experiență în programare

•

educația pentru securitate cibernetică

• Instituții de învățământ nonprofit sau guvernamentale

• Instituţii guvernamentale

Valoarea
grantului
și

combaterea dezinformării, a informării
greșite, a știrilor false

Promovarea standardelor euro-atlantice de
democrație, stat de drept
și incluziune a
minorităților

•
•
•
•
•
•
•
•
•

statul de drept

•

dezvoltarea abilităților de lider ale
tinerilor

democrația
drepturile omului și nediscriminare
incluziunea minorităților
emanciparea femeilor
educația civică
participarea civică
prevenirea traficului de persoane
presa liberă, independentă și
responsabilă

Consolidarea economiei transatlantice

•

promovarea antreprenoriatului

Între 5.000 15.000 dolari

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 martie
2022

https://ro.use
mbassy.gov/r
o/educationculturero/nofo/

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
9, PI 9.1)

Obiectivul
programului
Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune
socială, prin
măsuri integrate

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Unități administrative-teritoriale
oraș/municipiu/sectoarele
municipiului București - ca
membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile specifice
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală și se referă la:

Parteneriate între UAT oraș/
municipiu/sectoarele
municipiului București - membru
în Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor selectate
la finanțare și lider de
parteneriat - și furnizori publici și
privați de servicii sociale
Furnizori publici și privați de
servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare, cu
o vechime de cel putin un an,
inainte de depunerea
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale,
comunitare, desfasurare de
activitati recreativ-educative,
culturale, agrement și sport.

•

investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale

•

investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/reabilitarea/
modernizarea/dotarea centrelor comunitare
integrate medico-socială;

•

investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/reabilitare/modernizare/dotarea
de unităţi de învăţământ preuniversitar
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;

Valoarea
grantului
Valoare
minimă a
cheltuielilor
eligibile:
30.000 euro apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si
POR/2019/9/9
.1/1/BI
200.000 euro
apelul
de proiecte
POR/2021/9/9
.1/3/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

31
decembrie
2021, ora
10:00 –
pentru
apelurile
de
proiecte
POR/2019/
9
/9.1/1/7RE
GIUNI și
POR/2019/
9
/9.1/1/BI

http://regioadrcentru.ro/9
-1-dezvoltarelocalaplasata-subresponsabilita
teacomunitatii/

Minim 2%
pentru celelalte
categorii de
beneficiari

Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Apel pentru
inițiative
bilaterale –
Timișoara
Capitală
Europeană a
Culturii 2023
(GRANTURILE
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN ŞI
NORVEGIENE ȘI
FONDUL
PENTRU
RELAȚII
BILATERALE)

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
cooperării,
îmbunătățirea
cunoștințelor și
înțelegerii
reciproce între
România,
Norvegia, Islanda
și/sau
Liechtenstein

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Orice entitate publică sau
privată, inclusiv ONG-uri, cu
personalitate juridică din
România și statele donatoare
este considerată promotor sau
partener eligibil

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

Între 50.000 100.000 euro

Alţi parteneri eligibili: entitățile
publice și organizațiile
neguvernamentale înființate ca
persoană juridică într-o țară din
afara Spațiului Economic
European care are frontieră
comună cu România

•

sectoarele culturale și creative,

• conservarea și utilizarea patrimoniului
cultural,
• promovarea diversității culturale și etnice și
a dialogului intercultural;
• dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi,
green city, smart city, city of the future;
•

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.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

20
decembrie
2021, ora
16:00

https://www.e
eagrants.ro/st
iri/apeltimisoara2023?fbclid=I
wAR3P58f7R
W0SFN8hKyt
KYBB67t9RFfj1NNavj9
d6--Vci4nOwj6ih-kOM

Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Educație
nonformală în
sistem outdoor
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.i, OS
6.3 & 6.6)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Reducerea
părăsirii timpurii a
școlii prin măsuri
integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților
egale pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural/comunitățile
dezavantajate
socio-economic;

Inspectoratele Școlare Județene

Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
preuniversitar în
vederea
promovării unor
servicii
educaţionale de
calitate orientate
pe nevoile elevilor
și a unei școli
incluzive.

Instituţii de învăţământ (ISCED
1-3) acreditate, publice şi
private, din reţeaua şcolară
naţională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
şcolară şi servicii alternative,
publici şi privaţi;
Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;
ANP şi instituţii subordonate;
Instituţii/agenţii guvernamentale
cu atribuţii în domeniul
incluziunii sociale;
APL cu atribuții în domeniul
educaţiei de nivel preuniversitar;
ONG.
Proiectele depuse în cadrul
acestor apeluri de proiecte se
vor realiza și implementa la
nivel local sau județean.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

de bază pentru programe
de Între 101.000
și 350.000
outdoor,
educație nonformală sau în sistem
activități
activ-participative,
interactive, euro
centrate pe copii;
• Programe socio-educaționale de dezvoltare
cognitivă;
• Activități
educaționale
către
orientate
dezvoltarea/obținerea de competențe;
• Activități
de
tipul
cluburilor/atelierelor/
cercurilor pe domenii de interese;
• Programe și activități
activ-participative
educator/profesor - elev, pentru îmbunătățirea
utilizării limbajului şi aptitudinilor
sociale,
conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi
de raţionare;
• Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi
practice de bază necesare pentru utilizarea
informatiilor relevante în scopul executării
sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;

• Activități

• Activități practice de observare/descoperire a
cunoștintelor
formală;

abia dobândite

în

educația

• Activități

interdisciplinare
pentru
prevenirea/tratarea analfabetismului;
• Activități pregătitoare/educative/de orientare,
pentru copiii care urmează să intre într-un alt
ciclu școlar;
• Programe sau activități de prevenire a
părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă,
educație în aer liber și alte activități care
dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă,
creativitatea, abilitățile de leadership;

• Programe sau activități de educație pentru
sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;

• Programe

sau activități care vizează
desegregarea școlară, creșterea stimei de
sine, educație interculturală.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

27
decembrie
2021, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/poculanseazaapelulcompetitiveducatienonformalain-sistemoutdoor/

https://mfe.go
v.ro/pocu-afostactualizatghiduluiaferentapeluluieducatienonformalain-sistemoutdoor/

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Viitor pentru
tinerii NEETs I

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta

Furnizori autorizați de formare
profesională a adulților;

(PROGRAMUL

între 16-29 ani,
înregistrați la

OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, PI 8.ii, OS

Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în

Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării;

1.1&OS 1.2)

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

Centre autorizate de evaluare și
certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi
decât cele formale;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
ONG-uri;

Activități eligibile

•

Campanie de informare și promovare;

•

Furnizarea de programe de formare
profesională;

•

Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale;

• Furnizarea de servicii specializate
pentru stimularea ocupării fortei de
munca;
•

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv
a ocupării pe cont-propriu;

• Acordarea de sprijin persoanelor din
grupul țintă pentru înființarea de afaceri;

Organizații de tineret, legal
constituite;

• Acordarea de subvenții (micro-granturi)
pentru înființarea de noi afaceri;

Camere de Comerț și Industrie;

•

SPO;
Ministerul Tineretului și
Sportului și instituțiile
subordonate/în coordonare;
Angajatori.
Solicitanții pot depune proiecte
individual sau în parteneriat,
entități din lista de mai sus.

Activități de acompaniament.

Valoarea
grantului
Între 100.000
- 1.000.000
euro.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizat

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/pocupublicaghidul-viitorpentru-tineriineets-i/

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători postdoctorat
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.iv, OS
6.13)

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
tranziției de la
educație la viața
activă a
participanților din
învățământul
terțiar universitar
(ISCED 8),
inclusiv a
cercetătorilor
post-doctorat.

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

•

Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor
dintre universităţi și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale;

•

Activități de cercetare și de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în
scopul asigurării complementarității cu

Angajatori;

sectoarele economice cu potențial și din
domeniile de specializare inteligentă, în
sprijinul internaționalizării învățământului
terțiar;

Asociații profesionale;
Camere de comerț și industrie;
Academia Română.

•

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

Valoarea
grantului
Valoare
maximă
1.150.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/pocuapelul-deproiectesprijin-pentrudoctoranzi-sicercetatoripost-doctorat/

Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Creșterea
gradului de
protecție și
conservare a
biodiversității și
refacerea
ecosistemelor
degradate - Apel
B

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate
2020 şi cu

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4,
OS 4.1)

Strategia
Naţională şi
Planul de Acţiune
pentru
Conservarea
Biodiversităţii
2014 – 2020

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

ANANP

•

Instituţia/structura care este
responsabilă pentru
administrarea/asigurarea
managementului ariei protejate,
singură sau în parteneriat cu:
•
Organizaţii neguvernamentale
(asociaţii şi fundaţii);
Institute de cercetare;

•

Universităţi/muzee - care să
aibă prevăzut în actul constitutiv
atribuţii de protecţia mediului
şi/sau protecţia naturii;
Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/locale/alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/locale.

•

•

Măsuri pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa
ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000;
Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
Reducerea efectelor presiunilor
hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
lucrările de barare transversală a cursului
de apă, restaurarea zonelor umede,
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca
inundabilă a corpurilor de apă etc.);
Crearea şi menţinerea coridoarelor
ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua
de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura
2000;
Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

Valoarea
grantului
Maximum
10.000.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/poim-175milioaneeuro-pentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelor
-degradate/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală şI
verticală între
actorii din lanţul
de aprovizionare
în sectoarele
agricol şI
pomicol

Promovarea
cooperării între
actorii locali, în
scopul
comercializării
produselor
agoalimentare
prin intermediul
lanțurilor scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite în
baza unui acord de cooperare
din cel puţin un partener din
categoriile de mai jos și cel puțin
un fermier, un grup sau o
organizatie de producători/
cooperative care își desfășoară
activitatea în sectorul
agricol/pomicol, în funcție de
submăsură:

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4
și 16.4a)

Activități eligibile

•

Sunt sprijinite și produse pomicole dacă
numărul de parteneri din sectorul pomicol
este mai mic decât cel din restul sectorului
agro-alimentar.
Similar, în cadrul 16.4a sunt sprijinite și
produse, altele decât cele pomicole.

•

În sectorul piscicol sunt eligibile activități
precum: promovarea on-line, crearea
conceptului de marketing, brand ș.a.m.d, nu
sunt eligibile activitățile de producție și
procesare a peștelui și a produselor
pescărești.

•

În cadrul unui proiect de cooperare pe lângă

Fermieri (persoane fizice și/sau
entități cu formă de organizare
juridică);
Microîntreprinderi și întreprinderi
mici;
Organizații neguvernamentale;
Autorități publice;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil), unitățile
sanitare, de agrement și de
alimentație publică.

Valoarea
grantului

produsele

din

sectorul

piscicol,

vor fi promovate și produse agricole.

obligatoriu

Maximum
250.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
16:00

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_invest
itii_prin_pndr_
sm_16_4_si_
16_4a_sprijin
_pentru_coop
erare_agricol
a_si_pomicol
a

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Sprijin pentru
măsurile de
informare privind
politica de
coeziune a UE

Obiectivul
programului
Încurajarea
participării civice
în ceea ce
privește
chestiunile legate
de politica de
coeziune și
promovarea
participării
cetățenilor la
procesul de
stabilire a
priorităților pentru
viitorul acestei
politici.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Organizațiile de presă/agenții de
presă (televiziune, radio, presă
scrisă,
online,
noi
presă
mijloace de comunicare,
o
combinație de diferite tipuri de
mijloace de comunicare);
ONG-uri;
Universități și
învățământ;

• Măsurile trebuie să fie puse în aplicare în
cadrul UE la nivel local, regional,
multiregional și național sau la nivelul mai
multor state membre.

• Activități și instrumente cu caracter inovator
pentru a îndeplini obiectivele, a acoperi
temele și a se adresa publicului țintă.

instituții

de

Centre de cercetare și grupuri
de reflecție;
Asociații de interes european;
entități private;
Autorități publice
regionale și locale).

(naționale,

Valoarea
grantului
Maximum
300.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minimum 20%

Termen
limita

Informații
suplimentare

11 ianuarie
2022

https://ec.eur
opa.eu/region
al_policy/en/n
ewsroom/fund
ingopportunities/
calls-forproposal/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Proiecte pentru
clustere de
inovare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITA
TE 2014 – 2020,
AP 1, PI 1a, OS
1.1, Acțiunea
1.1.1.)

Obiectivul
programului
Creșterea
capacității
științifice în
domeniile de
specializare
inteligentă și
sănătate

Solicitanți eligibili

Entitățile juridice care
administrează structuri de tip
cluster inovativ (organizația
clusterului).
Organizația
clusterului va
conține cel puțin 10 părți
independente
organizate ca
societăți comerciale, care
se
încadrează în categoria IMMurilor conform Legii 346/2004, și
cel puțin o parte independentă
de tip organizație de cercetare
(universitate sau institut CD).

Activități eligibile

Proiectele se concentrează pe următoarele
domenii, așa cum au fost identificate conform
Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin
Programul Operațional Competitivitate:
Bioeconomia
• Tehnologia informației și a
comunicațiilor, spațiu și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
•
Eco-nano-tehnologii și materiale
avansate
Sănătate
• Investiții pentru dezvoltarea de noi
facilități CD
• Activități de inovare în clustere
• Achiziția de servicii de consultanță
•
Activități de exploatare

Valoarea
grantului
Între 500.000
-7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabil

Termen
limita

Informații
suplimentare

15 ianuarie
2022

https://mfe.go
v.ro/ordinulnr-919-02-092021-pentruaprobareaghiduisolicitantuluiaferentactiunii-1-1-1mariinfrastructuride-cd-tip-deproiectproiectepentruclustere-deinovare-axaprioritara-icer/

Finanțator

Fundația
Auchan

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Alimentație
sănătoasă și
accesibilă, care
dezvoltă legături
sociale

Dobândirea de
cunoștințe și
educația cu privire
la o alimentație
sănătoasă și
echilibrată,
dezvoltarea
legăturilor sociale,
precum și cele
care
sensibilizează și
previn riscurile
privind subnutriția.

Solicitanți eligibili

ONG-uri

Activități eligibile

• Să favorizeze dobândirea de cunoștințe cu
privire la o alimentație sănătoasă
și
echilibrată (cursuri de gătit,
educație
alimentară
la
beneficiile
cu privire
alimentelor sau chiar cunoașterea
și
cultivarea produselor proaspete);
• Să dezvolte legături sociale prin intermediul
discuțiilor și schimbului de informații despre
alimentație
(eliminarea
solitudinii
persoanelor izolate, care fie gătesc,
fie
împart o masă, fie se integrează în cadrul
unor grădini comune);
• Să sensibilizeze și să prevină riscurile unei
alimentații nesănătoase (educarea cu privire
la beneficiile alimentelor asupra corpului și
sănătății, sensibilizarea persoanelor afectate
de obezitate sau diabet).

Valoarea
grantului
Valoarea
grantului va fi
adaptată la
dimensiunea
proiectului.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 ianuarie
2022

https://romani
a.auchan.ro/r
o/continut/con
curs-deproiectesprijinit-defundatiaauchan-franta

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
și excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din orașe/
municipii cu
peste 20.000
locuitori –

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din orașe/
municipii cu peste
20.000 locuitori,
cu accent pe cele
cu populație
aparținând
minorității roma,
prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC

Autorități publice locale și unități
cu personalitate juridică aflate
în coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de
formare profesională;
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi
decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații; Organizații
sindicale; Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de inserție;
Angajatori;

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală
implementează SDL-urile prin lansarea de
apeluri aferente intervențiilor specifice acestor
strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:

Etapa a III-a a
mecanismului

DLRC
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5, OS 5.1)

Valoarea
grantului

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe aferente SDLpiața muncii
urilor aprobate

•

•

Susținerea antreprenoriatului în
cadrul Minimum
comunității, inclusiv
a ocupării pe cont 101.000 euro
propriu
/fișă de
proiect,
Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii echivalentul
sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în
minim a
cadrul centrelor comunitare integrate
477.437,10
lei.
Sprijin pentru creșterea accesului
și
participării la educație

Camere de Comerţ şi Industrie.

•

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă

• Combaterea discriminării și a segregării

de

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

29 aprilie
2022, ora
16:00

http://mfe.gov
.ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/
https://mfe.go
v.ro/pocucorrigendumla-ghidulpentrudepunerea-insistemulmysmis-acererilor-definantareaferentefiselor-deproiectselectate-degal-in-cadrulsdl-etapa-aiii-a-amecanismului
-dlrc/

Finanțator

Fundația
Nouă ne pasă

Program de
finanțare
Programul de
Granturi pentru
finanțarea
proiectelor din

domeniul
educației

Obiectivul
programului
Încurajarea
organizațiile nonguvernamentale și
a instituțiilor de
învățământ să
dezvolte și să
implementeze
proiecte care
contribuie la
îmbunătățirea
calității procesului
educațional.

Solicitanți eligibili

ONG
Instituții de învățământ
preuniversitar
Instituții de învățământ superior

Activități eligibile

Valoarea
grantului

• proiecte cu impact relevant în societate, care Maximum
sprijină gândirea strategică, mențin o direcție 60.000 lei
pe termen mediu-lung și implică direct/indirect
comunitatea locală;
• creșterea nivelului general
de pregătire,
îmbunătățirea calității educațională sau oferă
șansă la educație copiilor din comunități
dezavantajate;
• propuneri de soluții pentru probleme cu care
se confruntă școala, copiii
și educația din
România;
• creșterea
nivelului de educație în comunități
neglijate prin modele
testate sau inovatoare
de intervenție, cu impact măsurabil;

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

1 iulie 2022

http://www.ro
maniapozitiva
.ro/csr/fundati
a-noua-nepasa-alansat-unprogram-degranturi-invaloare-de-1milion-de-leipentruproiecte-dineducatie/?fbcl
id=IwAR1JtC
PeAohLqa9a
gmwJ6uN5R
XR1F_Nrc53
CydaPT7mKF
RfjnlDBbcIm0
es

*Noi apeluri
de proiecte
vor fi
lansate la
începutul
fiecărei
luni, în
perioada 1
noiembrie
2021 - 1
iulie 2022.

Până la
atingerea
numărului
de proiecte
maxim
admis,
respectiv
50 de
propuneri
sau timp de
maxim 10
zile de la
lansare.

Finanțator

Guvernul
României
Secretariatul
General al
Guvernului Departamentu
l pentru
Românii de
Pretutindeni

Program de
finanțare
Programele de
finanţare ale
Secretariatului
General al
Guvernului Departamentul
pentru Românii
de Pretutindeni

Obiectivul
programului
Păstrarea,
afirmarea și
promovarea
identității etnice,
culturale,
lingvistice și
religioase a
românilor de
pretutindeni
Dezvoltarea
legăturilor cu
România ale
românilor de
pretutindeni, prin
asigurarea unui
cadru adecvat de
afirmare identitară
și a spiritualității
românești
specifice a
acestora
Sprijinirea
organizațiilor și
asociațiilor
românilor de
pretutindeni, în
vederea stabilirii
unui parteneriat
eficient care să
urmărească
promovarea
imaginii României
și a românilor în
rândul opiniei
publice din statele
de reședință

Solicitanți eligibili

Asociaţiile, fundaţiile, unităţile
de cult, organizaţiile
neguvernamentale ale românilor
de pretutindeni, organizaţiile
internaţionale
Persoanele fizice autorizate sau
persoanele juridice de drept
public sau privat din România
sau din străinătate care
utilizează finanțări
nerambursabile pentru
derularea de proiecte sau
acțiuni în sprijinul românilor de
pretutindeni

Activități eligibile

•

Reintegrare - facilitarea inserției și
reinserției sociale, precum și pe piața
muncii a cetățenilor români cu reședința
sau domiciliul în străinătate, la restabilirea
acestora pe teritoriul României, precum și
atragerea oamenilor de afaceri români din
diaspora pe piața din România.

•

Educaţie - sprijinirea integrării românilor
cu domiciliul/reşedinţa în străinătate în
paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii
lingvistice a românilor de pretutindeni şi
formarea noii generaţii

•

Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi
afirmarea identităţii etnice, culturale,
religioase şi lingvistice a românilor din
vecinătate şi din diaspora

•

Mass-media - sprijinirea mass-mediei de
expresie românească din comunităţile
româneşti de peste hotare

•

Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea
şi extinderea mediului asociativ în
comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de
români

•

Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea
identităţii spirituale şi respectarea libertăţii
religioase a românilor de pretutindeni.

• Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli
care pot fi finanțate sunt cuprinse în
Anexa la Legea nr. 321/2006, cu
modificările și completările ulterioare

Valoarea
grantului
Maximum
100.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minimum 5%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://dprp.go
v.ro/web/prim
asesiune2021
/

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
Naţional de
Sprijin al
României în
sectorul
vitivinicol 20192023

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea
competitivității
producătorilor de
vinuri, a
performanței
economice a
întreprinderilor,
precum și pentru
perfecționarea
tehnologiilor de
vinificație prin
care se obțin
vinuri calitativ
superioare

Persoane juridice cu domiciliul
fiscal în România
Instituţii şi unităţi de cercetaredezvoltare vitivinicolă, definite
conform legislaţiei naţionale în
vigoare
Persoane fizice autorizate,
întreprinderi familiale,
întreprinderi individuale
Asociaţii de doi sau mai mulţi
producători şi/sau organizaţii
interprofesionale

Activități eligibile

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

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minimum 50%

Depunere
continuă

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-piata/vitivinicole/progr
amulnational-desprijin-insectorulvitivinicol2019-2023

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului
Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional în
domeniul
cercetării și
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării în
cercetarea
europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți români
la Orizont 2020,
precum și a rolului
jucat de către
aceștia în
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
românești în
proiecte cu
finanțare
internațională;
Creșterea ponderii
finanțării externe
în totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.

Solicitanți eligibili

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
România care implementează
proiectele câștigate la
competițiile Orizont 2020

Activități eligibile

Valoarea
grantului

- activități suport în sprijinul activităților de
cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse
de cercetare, cheltuieli cu logistică, participări la
conferințe etc.). Această finanțare va fi alocată
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chair;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România în
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7,5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România în
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Activitățile propuse să determine consolidarea
capacității instituționale de a participa în mod
susținut la noi competiții organizate în cadrul
Programului Cadru Orizont 2020.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

https://uefiscd
i.gov.ro/premi
ereaparticiparii-laorizont-2020

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4,
OS 4.1)

Obiectivul
programului
Menţinerea şi
refacerea
ecosistemelor
degradate şi a
serviciilor
furnizate
(împăduriri,
coridoare
ecologice etc.),
situate în afara
ariilor naturale
protejate

Solicitanți eligibili

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari ai fondului
forestier național aflat în
proprietate publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari ai apelor de
suprafață aflate în proprietate
publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari de pajiști
permanente aflate în proprietate
publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică

Activități eligibile

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
forestiere și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
lacustre și de ape curgătoare și a
serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor de
pajiști și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor de
peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea
grantului
Maximum
10.000.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
30 iunie
2022

Informații
suplimentare

https://www.fo
nduriue.ro/comunic
are/noutatiamoi/details/6/14
06

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de
măsuri de
conservare/
planurilor de
acţiune pentru
ariile naturale
protejate
(inclusiv cele
situate în mediul
marin) şi pentru
speciile de
interes
comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare

Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4,
O.S. 4.1)

Solicitanți eligibili

Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este responsabilă
pentru administrarea/asigurarea
managementului ariei protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)
care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia naturii
Institute de cercetare/
universităţi/muzee care au în
actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau
protecţia naturii
Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/locale/alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/locale

Activități eligibile

Elaborarea planurilor de management/seturilor
de măsuri de conservare/planurilor de acţiune
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele
situate în mediul marin) şi pentru speciile de
interes comunitar care nu sunt finanțate în
cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
31 iulie
2022

Informații
suplimentare
http://mfe.gov
.ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Mobilizarea
grupurilor
vulnerabile din
zone insuficient
deservite –
granturi tip
răspuns rapid

Creşterea
capacității
grupurilor
vulnerabile din
zonele insuficient
deservite, inclusiv
comunitățile
interetnice și să
contribuie la
incluziunea lor
socială.

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
20142021)

Solicitanți eligibili

ONG

Activități eligibile

•

initiative care răspund cel mai bine
unei situații recent apărute aflată în
derulare sau amenințare care
afectează direct grupurile vulnerabile
și care impune o acțiune imediată.

•

facilitarea accesului către și furnizarea
de servicii sociale, medicale, de
educație și angajare pentru grupuri
vulnerabile care sunt afectate în mod
disproporționat de situația identificată.

•

sprijinirea grupurilor vulnerabile (cum
ar fi personalul ONG-urilor care
lucrează direct cu publicul, asistenți
sociali, mediatori comunitari etc.).

Fundații pentru tineret de la
nivel județean și ale municipiului
București, precum și Fundația
Națională pentru Tineret
Societatea Națională de Cruce
Roșie din România și structurile
sale cu personalitate juridică

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

Valoarea
grantului

Între 5.000 15.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

27 aprilie
2023, ora
16:00

https://activec
itizensfund.ro/
apel-6/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Islanda,
Lichtenstein și
Norvegia

Conştientizare
privind drepturile
omului şi
tratament egal –
granturi tip
răspuns rapid

Creșterea gradului
de conștientizare
privind drepturile
omului/tratament
egal la nivel local,
în zone și/sau
pentru grupurile
țintă insuficient
deservite

Organizaţii neguvernamentale şi
non-profit (ONG)
Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale municipiului
București precum și Fundația
Națională pentru
Tineret

Activități eligibile

•

Campanii pentru creșterea nivelului de
conștientizare, abordarea stereotipurilor și
susținerea/consolidarea/extinderea
schimbărilor pozitive în atitudini și practici
legate de drepturile omului, egalitate de gen
și violență bazată pe gen (VGB)

•

Promovarea și crearea de spații sigure și
motivaționale pentru cetățeni, pentru a
identifica și raporta situații de încălcare a
drepturilor omului, a se implica activ în
apărarea drepturilor omului și promovarea
tratamentului egal.

Societatea Națională de Cruce
Roșie din România

• 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).

Valoarea
grantului
Între 5.000 și
15.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
27 aprilie
2023

Informații
suplimentare
https://activec
itizensfund.ro/
apel-4/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Proiect de
Schemă de
minimis pentru
sectorul
independent (SC,
ONG, PFA, ÎI)

Susținerea
sectorului cultural
afectat de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, în vederea
relansării activității
culturale

APEL
NELANSAT

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Proiect de
Schemă de
minimis pentru
artiști (persoane
fizice, prin OGCuri)

APEL
NELANSAT

Solicitanți eligibili

Persoană fizică autorizată
Întreprindere individuală
ONG cu scop/ obiectiv/
activitate cu conținut și caracter
cultural într-unul dintre
domeniile culturale (sau
conexe), înscrise în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor. ONG
poate sa aibă sau nu activitate
economică.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Solicitantul desfășoară orice activitate cu
caracter și conținut cultural în România în
oricare din domeniile culturale (sau conexe)
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de
cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.

Maximum
200.000 euro,
respectiv
acoperirea de
20%, a
diferenței din
cifra de
afaceri/venitur
i totale din
anul 2020,
comparativ cu
anul 2019,
rezultată din
desfășurarea
activităților
aferente
codurilor
CAEN
autorizate,
eligibile

0%

Apel
nelansat

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

Orice activitate cu caracter și conținut cultural în
România în oricare din domeniile culturale
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de
cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Maximum
200.000 euro

0%

Apel
nelansat

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

Societate constituită în baza
Legii nr. 31/1990 cu activitate
într-unul dintre domeniile de
activitate din Lista de coduri
CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la
Schemă care a fost înființată și
a desfășurat activitate cu
conținut și caracter cultural întrunul din domeniile culturale
înainte de 01.01.2020
Susținerea
sectorului cultural
afectat de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, în vederea
relansării activității
culturale

Persoane fizice înscrise la
Organismele de gestiune
colectivă

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Proiect de
Schemă de
ajutor de stat
pentru
organizatori,
librării, edituri și
cinematografe

Susținerea
sectorului cultural
afectat de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, în vederea
relansării activității
culturale

Organizație neguvernamentală
cu scop/obiectiv/activitate cu
conținut și caracter cultural întrunul dintre domeniile culturale

APEL
NELANSAT

Societate constituită în baza
Legii nr. 31/1990 cu activitate
într-unul dintre domeniile de
activitate din Lista de coduri
CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la
Schemă care a fost înființată și
a desfășurat activitate cu
conținut și caracter cultural întrunul din domeniile culturale
înainte de 01.01.2020

Activități eligibile

•

Măsura A: Organizatori de festivaluri și
evenimente culturale

•

Măsura B: Librării

•

Măsura C: Edituri

•

Măsura D: Cinematografe

Valoarea
grantului
Maximum
1.800.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

Sunt eligibile și întreprinderile
mari

Sursa: www.adrcentru.ro

