PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Inregistrarea la
Serviciul Public de
Ocupare a tinerilor
NEETs inactivi

Cresterea
numarului tinerilor
NEETs inactivi
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare

MMFPSPV/ SPO (inclusiv
unitatile cu personalitate
juridica din subordinea sa) in
parteneriat cu entitati cu
activitate relevanta (inclusiv
structuri ale tinerilor)

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
2, PI 8.ii, OS 2.3)

Activitati eligibile



APEL NELANSAT
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Derularea de activitati pentru
identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu
accent pe aceia cu nivel scazut de
competente si care au dificultati in a se
integra social, precum si pentru
transmiterea datelor relevante ale
acestora la SPO in vederea inregistrarii.
De asemenea, vor fi furnizate informatii
relevante vis-a-vis de posibilitatea de a
beneficia de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca de calitate/ posibilitatea
deschiderii unei afaceri pe cont-propriu
sau de urmare a unui program de
formare, precum si oportunitati de
reintoarcere in sistemul de educatie
Derularea de campanii de informare şi
conştientizare dedicate tinerilor din
categoria NEETs
Extinderea si modernizarea sistemelor
platforme de tip „bursa online a locurilor
de munca”, instrumente de mediere pe
piata muncii (job matching), in special
cei apartinand categoriilor vulnerabile
Monitorizarea masurilor dedicate
tinerilor NEETs.

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a maxim
49.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POSDRU/Ghid.26.10.2015.p
df

Finantator

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Formarea
personalului
implicat in
implementarea
programelor
prioritare de
sanatate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
4, PI 9.iv, OS 4.8)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea unul
proiect cu
acoperire la nivelul
national care sa
vizeze
imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical

Ministerul Sanatatii/ autoritati
publice (inclusiv cei din
autoritatile de sanatate
publica, institutele şi
institutiile medicale) singure
sau in parteneriat cu actori
relevanti (universitati, ONGuri, etc.)

Sprijin pentru creşterea capacitatii tehnice a
personalului implicat in implementarea
programelor prioritare de sanatate la nivel
national şi local (nivel regional, judetean) (ex.
medici, asistenti, alt personal relevant implicat
in asigurarea calitatii serviciilor etc.) prin
furnizarea de programe de formare,
participare la schimburi de experienta/
schimburi de bune practici, inclusiv in
contextul actiunilor de cooperare
transnationale

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a maxim
5.000.000
euro

Profesionistii din sectorul medical angajati in
cadrul infrastructurii nou construite prin POR
(axa prioritara 8 – obiectivul specific 8.1) pot
primi sprijin cu prioritate prin POCU dupa ce
investitiile in infrastructura au fost realizate si
serviciile medicale sunt asigurate

Contributia
beneficiarului

2-5%

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitantului
este supus
consultarii
pana la data
de 26
noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriue.ro/files/programe/CU/POCU2014/06.11/Ghid.AP4.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de sinergii
cu actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene şi alte
programe CDI
internationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, Actiunea
1.1.3)

Obiectivul
programului

Sprijinirea
proiectelor de CD
si Inovare care
participa direct la
competitiile
ORIZONT 2020,

care
complementeaza
prin activitatile
propuse obiectivele
unor apeluri
propuse pentru
competitiile
ORIZONT 2020

APEL NELANSAT
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din
Romania de a
realiza aplicatii
pentru proiecte si
apeluri la nivel
European si
mondial.
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Solicitanti eligibili

a) Organizatii de cercetare
Este considerata organizatie
de cercetare o entitate,
precum o universitate sau un
institut de cercetare,
indiferent de statutul sau
juridic sau de modul sau de
finantare, al carei scop
principal este de a realiza in
mod independent cercetare
fundamentala, cercetare
industriala sau dezvoltare
experimentala sau de a
disemina la scara larga
rezultatele unor astfel de
activitati prin predare,
publicare sau transfer de
cunostinte

Activitati eligibile

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor
domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa
3 la ghid:







Tipuri de proiecte:



b) Intreprinderi cu obiect de
activitate cercetaredezvoltare
Este considerata
intreprindere orice entitate
care desfaşoara o activitate
economica, indiferent de
forma juridica şi de
dimensiunea acesteia (micro,
mica, mijlocie, mare).

Specializare inteligenta
Bioeconomia
Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor,
spatiu si securitate
Energie, mediu si schimbari climatice
Eco-nano-tehnologii si materiale
avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes
national.




Proiecte de cercetare-inovare atat pentru
organizatii de cercetare cat si pentru
intreprinderi
Proiecte de cercetare-inovare pentru
intreprinderi mici si mijlocii
Proiecte suport pentru organizatii de
cercetare
Proiecte de investitii in infrastructura CD
pentru organizatii de cercetare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru
organizatii de
cercetare - 0%
din costurile
eligibile.

Pentru
intreprinderi,
cotele de
finantare se
calculeaza ca
procent din
costurile eligibile
ale proiectului,
pe categorii de
activitati şi in
functie de tipul
intreprinderii
(mare, mijlocie,
mica)

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitantului
este supus
consultarii
pana la data
de 27
noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.pdf

Finantator
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Sprijin pentru
actiunile de
informare privind
politica agricola
comuna (PAC)
pentru anul 2016

NOU!
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Obiectivul
programului

Finantarea
unor actiuni de
informare care au
ca scop sa ajute la
explicarea,
punerea in aplicare
si dezvoltarea
politicii agricole
comune si sa
sensibilizeze
publicul in privinta
continutului si
obiectivelor
acesteia, sa
informeze fermierii
si alte parti
interesate care isi
desfasoara
activitatea in
zonele rurale si sa
promoveze
modelul european
de agricultura,
precum si sa-i ajute
pe cetateni sa il
inteleaga.

Solicitanti eligibili

Entitatati juridice cu sediul
intr-un stat membru al UE:
organizatii non-profit (private
sau publice);
autoritati publice (nationale,
regionale, locale);
asociatii europene;
universitati;
institutii de invatamant;
centre de cercetare;
societati (de exemplu,
societati din domeniul
comunicarii mass-media).

Activitati eligibile

In cadrul prezentei cereri de propuneri, sunt
eligibile doua tipuri de actiuni integrate de
comunicare publica:
1.
2.

la nivel multiregional sau national;
la nivel european (cu impact in mai multe
state membre).

Actiunile ar trebui sa includa mai multe dintre
activitatile sau instrumentele de comunicare
enumerate mai jos (lista nu este exhaustiva):

producerea si distribuirea de materiale
multimedia sau audiovizuale;

producerea si distribuirea de materiale
tiparite (publicatii, afise etc.);

crearea unor instrumente pe internet si
prin intermediul retelelor sociale;

evenimente mediatice;

conferinte, seminarii, ateliere si studii pe
teme legate de PAC;

evenimente de tipul „ferma la oras” care
explica populatiei urbane importanta
agriculturii;

evenimente de tipul „porti deschise”, care
urmaresc sa le prezinte cetatenilor rolul
agriculturii;

expozitii statice sau mobile sau puncte
de informare.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Intre 50.000
euro si
300.000 euro

50% din
costurile directe

30
noiembrie
2015

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Finantator
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Sprijinirea
proiectelor
transnationale in
domeniul politicii
antidrog a Uniunii
Europene

(PROGRAMUL
JUSTITIE 20142020)

NOU!

Obiectivul
programului

Sprijinirea unor
initiative care sa
contribuie la
dezvoltarea in
continuare a unui
spatiu european de
justitie pe baza
recunoasterii si a
increderii
reciproce, in
special prin
promovarea
cooperarii in
materie civila si
penala.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice locale,
regionale si nationale,
ONG-uri, asociatii,

Activitati eligibile





institutii de educatie,
universitati, centre de
cercetare,
sindicate etc.
Organizatiile orientate spre
profit pot participa doar in
calitate de parteneri.



colectarea datelor, studii si cercetare;
activitati de formare;
invatare reciproca, schimbul de bune
practici, cooperare, inclusiv identificarea
celor mai bune practici care pot fi
transferate in alte tari participante;
diseminare si constientizare.

Prioritati:
1. Noi substante psihoactive:
sprijinirea punerii in aplicare a legislatiei UE
privind noile substante psihoactive, prin
imbunatatirea capacitatii de a le identifica si
evalua, cu scopul de a raspunde in mod
eficient la raspandirea rapida a acestora in
UE.
2. Reabilitarea:
dezvoltarea si impartirea abordarilor
inovatoare pentru a preveni recidiva si modele
de buna practica pentru reintegrarea si
reabilitarea (pe termen lung) consumatorilor
de droguri, inclusiv a celor eliberati din
inchisoare, printre altele, prin explorarea
alternativelor la sanctiunile coercitive;
3. Schimb de bune practici:
schimbul de bune practici in cooperarea intre
autoritatile publice implicate in serviciile legate
de droguri, inclusiv la nivel local sau regional,
precum si cu societatea civila.
4. Societatea civila:
sprijinirea participarii societatii civile la
punerea in aplicare a obiectivelor „Strategiei
UE privind stupefiantele 2013-2020” si
actiunile specifice din cadrul Planului de
actiune droguri 2013-2016 al UE.
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Valoarea
grantului

Proiectele
trebuie sa
aiba un buget
de cel putin
150.000 euro

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

14 ianuarie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-agdrug/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Idei din Tara lui
Andrei

NOU!

Obiectivul
programului

Scopul
programului este
de a sprijini
dezvoltarea
sustenabila a
comunitatilor locale
din intreaga
Romanie si
incurajarea
romanilor cu spirit
de initiativa, care
vor sa sustina
comunitatile din
Romania sa
produca schimbari
in bine, din interior.

Solicitanti eligibili

Persoane fizice (indivizi)
Organizatii
neguvernamentale
Institutii de invatamant
(scoala, gradinita etc.)
Alte institutii publice locale
(primarie, consiliu local etc.)
din Romania.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele propuse trebuie sa se desfasoare
pe aria geografica a Romaniei si pot acoperi
unul sau mai multe din urmatoarele 3 domenii:
mediu (eco-eficienta si eco-inovatie), educatie
pentru angajabilitate si dezvoltare comunitara.

Vor fi alocate
2 categorii de
finantari:

Dezvoltare comunitara – prin programul „Idei
din Tara lui Andrei” editia 2015 sustinem
initiative sustenabile, care dezvolta
comunitatile, rezolva o problema sociala,
valorificand in mod eficient resursele, nevoile
si oportunitatile existente in comunitati.
Educatie pentru angajabilitate – in 2015, prin
„Idei din Tara lui Andrei” finantam proiecte
sustenabile care largesc accesul romanilor la
educatie profesionala si tehnologica si
dezvoltare personala, care incurajeaza
dezvoltarea abilitatilor de care oamenii au
nevoie pentru a avea succes pe piata muncii.
Eco-eficienta si eco-inovatie - in editia din
2015, prin „Idei din Tara lui Andrei” sustinem
proiecte pentru comunitati care incurajeaza si
promoveaza folosirea eficienta si responsabila
a resurselor naturale (ecoeficienta) si proiecte
care inoveaza pentru protectia mediului si
valorifica sustenabil mediul inconjurator intr-o
comunitate (eco-inovatie).
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• de pana la
5.000 euro;
• de pana la
15.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

3 decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://itla.taraluiandrei.ro/style/files/itla_2015/Ghidul_participantului.pdf

Petrom /
Fundatia
PACT

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Google's Digital
News Initiative
Innovation Fund

NOU!

Obiectivul
programului

Sprijinirea
jurnalismului de
calitate prin
tehnologie si
inovatie.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Institutii de presa consacrate,

Google doreste sa finanteze proiecte care
demonstreaza aplicarea practica a noilor
tehnologii in jurnalismul digital, care sprijina
dezvoltarea noilor modele de afaceri sau care
chiar modifica modul in care utilizatorii
consuma stirile in format digital.

Proiecte
prototip – in
valoare de
pana la
50.000 de
euro;

Proiecte
prototip – 0%;

Proiectele pot fi complet experimentale, insa
trebuie sa includa obiective bine definite si
trebuie sa aiba o consistenta componenta
digitala.

Proiecte
medii – in
valoare de
pana la
300.000 de
euro;

Proiecte medii si
mari - minim
30% din costul
total al
proiectului.

presa exclusiv online,
startup-uri de presa,
parteneriate
si persoane fizice
din tarile Uniunii Europene si
membre ale European Free
Trade Association – EFTA
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In plus, proiectele trebuie sa aiba un caracter
inovator si sa genereze un impact pozitiv
asupra productiei de jurnalism digital original
si asupra viitorului industriei de presa.

Valoarea
grantului

Proiecte
mari – in
valoare de
peste 300.000
euro; plafonul
de finantare
este de 1
milion de
euro.

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

4 decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

https://www.digitalnewsinitiative.com/index.html

Google

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea gradului
de protectie si
conservare a
biodiversitatii prin
masuri de
management
adecvate si
refacerea
ecosistemelor
degradate

Promovarea de
actiuni ce
contribuie la
indeplinirea
obiectivelor
Strategiei UE
pentru
Biodiversitate 2020
luand in
considerare nevoile
concrete de
protectie a
biodiversitatii din
Romania

Elaborare si
implementare
planuri de
management

Solicitanti eligibili

Custozi/Administratori ai
ariilor naturale protejate

Activitati eligibile

A.

Elaborarea planurilor de
management/seturilor de masuri de
conservare / planurilor de actiune pentru
ariile naturale protejate (inclusiv cele
situate in mediul marin) si pentru speciile
de interes comunitar neacoperite de
proiectele anterioare

B.

Implementarea planurilor de
management / seturilor de masuri de
conservare/ planurilor de actiune pentru
ariile naturale protejate si pentru speciile
de interes comunitar aprobate (inclusiv
mediu marin)

C.

Actiuni de completare a nivelului de
cunoastere a biodiversitatii si
ecosistemelor (monitorizarea si
evaluarea speciilor si habitatelor,
cunoasterea factorilor de presiune
exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a
speciilor invazive etc.)

Autoritatile cu competente in
domeniul protectiei mediului
ONG-uri
Universitati
Institute de cercetare
Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor
ANPM

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE 20142020, AP 4, O.S.
4.1)

pentru actiunile A si B.

Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor
pentru actiunea C.

Valoarea
grantului

Costul total
eligibil al
proiectului nu
depaseste
valoarea
totala de
50.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/comunicate/2015/17.08/Ghid%20biodiversitate%20publicare_17_08.rar

Finantator

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Sprijin pentru
sustinerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
nationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea
sistemului de
politici bazate pe
dovezi in
autoritatile si
institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante
a impactului;
Cadru pentru
sprijinirea
dezvoltarii la nivel
local si pentru
cresterea calitatii
serviciilor publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat
progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activitati eligibile



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Cresterea calitatii reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative
si reducerea birocratiei pentru cetateni si
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor
personalului din autoritatile si institutiile
publice centrale

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputatilor;
Secretariatul General al
Senatului;
autoritati si institutii publice
centrale cu responsabilitati
stabilite in SMBR.

Categorii de parteneri eligibili:
autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp22015/

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
capacitatii ONGurilor si a
partenerilor sociali
de a formula
politici publice
alternative

Capacitate
crescuta a ONGurilor si partenerilor
sociali de a se
implica in
formularea si
promovarea de
propuneri
alternative la
politicile publice
initiate de Guvern;

ONG-uri;

Propuneri
alternative la
politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Parteneri sociali.

Categorii de parteneri eligibili:
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Academia Romana

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a
partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente
de monitorizare si evaluare a politicilor
publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente
de consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si
promovare de propuneri alternative la
politicile publice initiate de Guvern,
conform SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme
pentru sustinerea si promovarea
initiativelor de reforma a administratiei
publice si de interactiune cu autoritatile si
institutiile administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali
si a ONG prin instruiri, activitati
intreprinse in comun, participarea si
dezvoltarea de retele tematice
locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor locale in viata
publica si de participare la procesele
decizionale, de promovare a egalitati de
sanse si nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-aghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

Finantator
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
cresterea
transparentei in
autoritatile si
institutiile publice
precum si a
masurilor aferente
sistemului de
control managerial
intern

Prezentare
standardizata a
datelor si
informatiilor
publice gestionate
de autoritatile si
institutiile publice;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Cresterea gradului
de implementare a
sistemului de
control managerial
intern in autoritatile
si institutiile
publice;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice
in ceea ce priveste
transparenta.

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Ministerul pentru Societatea
Informationala;
Ministerul Finantelor Publice;
Curtea de Conturi a
Romaniei.

Categorii de parteneri eligibili:
autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare, Academia Romana
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Activitati eligibile

Masuri de crestere a transparentei in
administratia publica:

dezvoltarea si implementarea de masuri,
proceduri si instrumente pentru
identificarea, managementul, publicarea si
diseminarea unor seturi de date si
informatii gestionate de autoritatile si
institutiile publice (de exemplu, din
perspectiva autoritatilor si institutiilor
publice, a serviciilor publice gestionate de
acestea si a utilizarii datelor cu caracter
personal);

dezvoltarea si implementarea de
standarde relevante pentru prezentarea
datelor si informatiilor de catre autoritatile
si institutiile publice centrale (de exemplu,
disponibilitatea datelor, actualitatea lor si
usurinta folosirii);

dezvoltarea si implementarea unor cursuri
de formare, materiale suport si materiale
suplimentare (ghiduri, colectii de bune
practici etc.) privind managementul
datelor si informatiilor de interes public,
adresate in special, personalului
autoritatilor si institutiilor publice;
Mecanisme administrative:

actualizarea/dezvoltarea si
implementarea instrumentelor,
metodologiilor si procedurilor de
imbunatatire a activitatii de audit si de
control, in special in institutiile prioritare
pentru AP 2014-2020;

elaborarea de analize si evaluari ale
sistemului de control managerial intern si
simplificarea acestuia in vederea aplicarii
mai eficiente;

cursuri de formare pentru personalul din
structurile de audit si control
intern/integritate/comisii de disciplina.

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentrucererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate, precum
si a masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei la nivelul
autoritatilor si
institutiilor publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
constientizare a
coruptiei atat in
randul cetatenilor
cat si al
personalului din
administratia
publica;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice in
ceea ce priveste
prevenirea
coruptiei.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Categorii de parteneri eligibili:
Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Activitati eligibile

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru
sectoarele vulnerabile la coruptie si
pentru institutiile care au inregistrat
incidente recurente de integritate (de
exemplu, reducerea platilor informale,
folosind instrumentele standard de
monitorizare si control, sistem de
feedback pentru pacienti);
Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru
definirea si monitorizarea conformitatii cu
normele de conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii
si integritatii (ghiduri, manuale de bune
practici, colectii de cazuri de testare,
standarde de etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticoruptie reglementate de
legislatia nationala si monitorizate de
catre SNA;

cresterea capacitatii operationale a
Secretariatului tehnic al SNA de a
actiona ca un centru autentic de resurse
anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a
efectua activitati de evaluare a riscurilor
pe planuri sectoriale de actiune de
combatere a coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii
masurilor anticoruptie;

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
300.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
9.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentrucererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/

Finantator

Educatie anticoruptie
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Cerere de
propuneri de
proiecte pentru
politici sociale
inovatoare in
domeniul
serviciilor sociale
(PROGRAMUL
EASI)
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Obiectivul
programului

a) sa acorde o
atentie deosebita
grupurilor
vulnerabile, in
special tinerilor;
b) sa promoveze
egalitatea intre
femei si barbati;
c) sa reduca
discriminarea pe
criterii de sex, rasa
sau origine etnica,
religie sau
convingeri,
handicap, varsta
sau orientare
sexuala;
d) sa promoveze
un nivel ridicat de
locuri de munca
durabile si de
calitate, sa asigure
o protectie sociala
adecvata si
decenta si sa lupte
impotriva somajului
pe termen lung,
saraciei si
excluziunii sociale.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice, ONG-uri,
IMM-uri, universitati

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Comisia Europeana isi propune crearea de
parteneriate intre diferiti actori activi in
domeniu – administratii publice,
companii/IMM-uri si societatea civila, in
special de la nivel local, care pot contribui prin
masuri inovatoare la realizarea
unor servicii sociale integrate si la
eficientizarea reincadrarii somerilor pe termen
lung.

Intre 750.000
si 2.000.000
euro

Propunerile de ajutor pentru participarea
femeilor la piata fortei de munca sunt
incurajate.
Apelul sprijina inovatiile strategice
implementate la scara mica si in conditii care
sa permita masurarea impactului inainte de a
le reproduce la scara mai mare, in cazul in
care rezultatele se dovedesc concludente.
Aceasta abordare permite factorilor de decizie
politica si furnizorilor de servicii sociale sa
adune dovezi solide cu privire la efectele unei
inovatii strategice specifice si sa determine ce
functioneaza si ce nu la nivelul comunitatii
respective.

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

16
noiembrie
2015

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furth
erCalls=yes

Finantator
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Granturi pentru
tinerii cercetatori
acrodate de
European
Research Council
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Incurajarea tinerilor
sa isi duca la bun
sfarsit ideile lor
care pot contribui
semnificativ la
dezvoltarea stiintei.

Solicitanti eligibili

Cercetatorii de orice
nationalitate, cu 2-7 ani de
experienta dobandita dupa
obtinerea unui doctorat (sau
alt titlu echivalent) si un
curriculum stiintific foarte
promitator
Activitatea de cercetare ar
trebui sa fie efectuata la
o organizatie de cercetare,
publica sau privata (cunoscut
sub numele de institutia
gazda), situata in unul dintre
statele membre ale UE sau
tarile asociate
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Activitati eligibile

Solicitantii de granturi au demonstrat deja
potentialul lor pentru independenta in
cercetare.
Solicitantii trebuie sa dispuna de un CV care
prezinta primele rezultate promitatoare
obtinute.
Durata proiectului este de pana la 5 ani.
Singurul criteriu de evaluare este
excelenta stiintifica.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Maxim 1,5
milioane
euro (in unele
cazuri, maxim
2 milioane
euro)

0% din totalul
costurilor directe
eligibile de
cercetare
Minim 75% din
costurile
indirecte

Termen
limita

17
noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://erc.europa.eu/funding-andgrants/funding-schemes/startinggrants

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si
securitatii Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Imbunatatirea
sansele de
angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei
si Formarii Profesionale:

Companii / intreprinderi





Institutii publice/private

Institutii scolare

Actiuni gestionate de Agentia Executiva
pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la
Bruxelles:

Institutii universitare






Organizatii
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor
cu responsabilii politicilor de tineret






”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European
de Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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