PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Program de
finanțare

Apel de proiecte
culturale –
sesiunea II / 2021

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru proiecte
culturale

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Domeniile pentru care se acordă finanțare:

Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru programe
culturale derulate
în perioada 20212023

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Domeniile pentru care se acordă finanțare:
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu
cultural imaterial, promovarea culturii scrise,
proiecte cu caracter repetitiv.

NOU!

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Apel de programe
culturale –
sesiunea 2021-2023

NOU!

Activități eligibile

O condiţie în acordarea
finanţării o constituie
existenţa a cel puţin 2
parteneri instituţionali
naţionali și/sau internaţionali.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

•

Dezvoltarea de abordări interdisciplinare,
colaborative și/sau în coproducţie;

•

Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la
platforme diverse de prezentare și difuzare,
inclusiv în mediul digital;

•

Promovarea diversităţii și a toleranţei;

•

Adresarea către zonele cu acces limitat la
cultură;

Informații
suplimentare

Variabilă

Minim 10%

Ofertele
culturale vor
putea fi
completate
în formularul
online
începând cu
1 martie ora
14:00.
Termenul
limită va fi
comunicat
ulterior.

https://www.af
cn.ro/finantari/
proiecteculturale.html

Minim
150.000 lei

Minim 25%

Ofertele
culturale vor
putea fi
completate
în formularul
online
începând cu
1 martie ora
14:00.
Termenul
limită va fi
comunicat
ulterior.

https://www.af
cn.ro/finantari/
proiecteculturale.html

arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu
cultural imaterial, promovarea culturii scrise,
proiecte cu caracter repetitiv

Prioritățile programelor multianuale:

Termen
limita

Maxim
200.000 lei

Dezvoltarea și diversificarea publicului.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană

Apel de proiecte
INNO4COV-19

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Acordarea de
sprijin financiar
companiilor cu
scopul de a
accelera
dezvoltarea și
comercializarea
soluțiilor
inovatoare care
abordează
COVID-19 și care
au fost deja
validate în medii
de laborator
(TRL6 sau mai
mare)

Companii sau mici consorții
de companii stabilite într-unul
dintre statele membre UE
sau țările asociate H2020.
Sectoarele de interes pot
include asistență medicală/
medicină/ biotehnologie/
biofarma și subiecte legate
de IT (de exemplu, robotică,
automatizare, electronică,
nanotehnologii etc.).

Activități eligibile

•

•

•

•

Eșantionare, screening, diagnostic și
prognostic rapid, rentabil și ușor de
implementat sisteme, care pot include, de
exemplu, noi metode de screening pentru
plămâni, folosind pentru exemplu
Inteligența Artificială sau soluții fotonice
avansate sau metode de detectare a
prezenței unor parametrii legați de agentul
patogen.
Sisteme de supraveghere a mediului
(canalizare, aer etc.) și analize de date ca
santinelă pentru contaminare virală, (re)
apariție și răspândire în comunități, bazată.
Senzori cu cost redus, dispozitive portabile
inteligente și robotică/ Inteligența Artificială
pentru telemedicină, teleprezență și
monitorizarea continuă la distanță a
parametrilor pacienților COVID-19.
Protecția practicienilor din domeniul
sănătății și a publicului larg; senzori,
sterilizare, inclusiv soluții de robotică și
Inteligența Artificială, pentru dezinfectare și
distanțare socială în medii precum
asistența medicală, spațiile publice și
clădirile.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

30 aprilie
2021

Informații
suplimentare

http://www.inn
o4cov19.eu/o
pencall/?fbclid=Iw
AR0CL48MK
mI8la7bhfKee
pbTZpUx2j2N
zCbKXW7MH
s4o7xPwLTui
L9CEr9Q

Solicitanții pot să selecteze un singur domeniu
tehnologic în care se încadrează propunerea lor.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Kaufland
România

Program de
finanțare

START ONG 2021

NOU!
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Obiectivul
programului

Încurajarea
organizațiilor nonguvernamentale,
grupurilor
informale/ de
inițiativă și
instituțiilor să
dezvolte și să
implementeze
proiecte de
responsabilitate
social care să
ducă la
dezvoltarea
comunităților din
care acestea fac
parte

Solicitanți eligibili

ONG-urile și fundațiile;
Instituțiile publice (unități de
învățământ preuniversitar:
grădinițe, școli, licee/colegii,
centre de copii/bătrâni,
cantine sociale publice) care
au personalitate juridică
proprie;
Grupurile informale/de
inițiativă.

Activități eligibile

Programul susține proiecte care au un impact
pozitiv în:
•

Educație

•

Sănătate

•

Mediu

•

Social

•

Cultură

Valoarea
grantului

Proiecte în
valoare
maximă de
1.000 euro;
Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
1.000 și 5.000
euro;
Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
5.000 și
10.000 euro.

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Se
derulează
sesiuni
lunare de
depunere pe
parcursul
anului 2021

https://starton
g.ro/storage/2
021/StartONG
-Regulament2021.pdf?fbcli
d=IwAR2iZP9
eGMQTKusqv
HdHH7Mf22R_O3
BRl3dgUY0az
58d20W3dspb
9GuufY
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Premierea
participării la
Orizont 2020
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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
excelență;
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
Romania care
implementează proiectele
câștigate la competițiile
Orizont 2020

Activități eligibile

Finanțarea națională se alocă pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe
etc.). Aceasta finanțare va fi alocată
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.
Activitățile propuse trebuie să conducă la
consolidarea capacității instituționale de a
participa în mod susținut la noi competiții
organizate în cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Valoarea
grantului

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 in
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.

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

https://uefiscdi
.gov.ro/premie
reaparticiparii-laorizont-2020
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul Naţional
de Sprijin al
României în
sectorul vitivinicol
2019-2023

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

Persoane juridice cu
domiciliul fiscal în România

Activități eligibile

•

Instituţii şi unităţi de
cercetare-dezvoltare
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

•
•
•
•

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 viţeide-vie;
restructurarea şi reconversia podgoriilor;
asigurarea recoltei;
investiţii;
distilarea subproduselor.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 50%

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-piata/vitivinicole/progr
amul-nationalde-sprijin-insectorulvitivinicol2019-2023

Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației
(crame), a laboratoarelor pentru controlul calității,
a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Fondul pentru
inovare
- Apel pentru
proiecte la scară
mică
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Obiectivul
programului

Sprijinirea
proiectelor la
scară mică care
demonstrează
tehnologii extrem
de inovatoare,
sprijinirea
proceselor sau
produselor care
sunt suficient de
mature și au un
potențialul de a
reduce emisiile de
gaze cu efect de
seră

Solicitanți eligibili

Entități private

Activități eligibile

•

Activități care sprijină inovarea în
tehnologiile și procesele cu emisii reduse de
carbon din sectoarele enumerate în anexa I
la Directiva ETS, inclusiv captarea și
utilizarea carbonului;

•

Activități care ajută la stimularea dezvoltării
și funcționării proiectelor care vizează
captarea și stocarea geologică a CO2;

Entități publice
Organizații internaționale
din statele membre UE,
Islanda şi Norvegia

Activități care dezvoltă și utilizează tehnologii
inovatoare pentru producerea energiei din surse
regenerabile și de stocare a energiei.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală a
proiectului
variază între
2.500.000 și
7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 40%

Termen
limita

10 martie
2021

Informații
suplimentare

https://ec.euro
pa.eu/inea/en/
newsevents/newsro
om/commissio
n-invests%E2%82%AC
100-millioninnovativecleantechnologyprojects
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

A. Întreprinderile mici și
mijlocii, cu condiția bugetării
cheltuielilor de transfer
tehnologic aferente
proiectului și respectiv
colaborării în vederea
realizării acestora pe
perioada de implementare a
proiectului cu o enitate de
inovare și transfer tehnologic
autorizată provizoriu/
acreditat în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
În acest caz ITT este
considerat beneficiar indirect
de ajutor de minimis.
B. Parteneriatul dintre o
întreprindere mică sau
mijlocie și o enitate de
inovare și transfer tehnologic
pentru implementarea
proiectului. In acest caz, atât
IMM, cât și ITT sunt
beneficiari direcți de ajutor de
minimis.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

•

Investiții în active corporale

Minimum
25.000 euro

•

Investiții în active necorporale strict
necesare pentru introducerea rezultatelor
cercetării în ciclul productiv

•

Investiții în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale IMM

•

Activităţi de dezvoltare experimentală

•

Alte activităţi de inovare

•

Activităţile de realizare a produsului (bun
sau serviciu) sau procesului

Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

15 martie
2021, ora
12:00

Informații
suplimentare

http://inforegio
.ro/ro/axaprioritara1/apelurilansate/858ghidulspecific-pi-11-c-prioritatede-investitie1-1operatiunea-capel-2-por2020-1-1-1-c2
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor agricole
–
investiții în
abatoare de
capacitate mică în
zona montană

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)
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Obiectivul
programului

Crearea de noi
unităţi de
procesare a
produselor
agricole locale şi
promovarea
lanţurilor
alimentare
integrate, actiuni
ce vor avea ca
efect direct
crearea de locuri
de muncă
contribuind astfel
la promovarea
ocupării forţei de
muncă

Solicitanți eligibili

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
precum și întreprinderi mari)
cooperativele și grupurile de
producători care realizează
investiţii corporale şi
necorporale pentru
procesarea şi marketingul
produselor agricole

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Cheltuieli aferente investițiilor corporale
pentru înființarea unităților de sacrificare
(abatoare de capacitate mică, centre de
sacrificare), și procesare carne;
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectării
materiei prime și/ sau comercializării
produselor agro-alimentare în cadrul
lanțurilor alimentare integrate;
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea
controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde impuse de legislația
europeană pentru procesarea și
comercializarea produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor
obținute (ex. echipamente pentru etichetarea,
ambalarea produselor);
• Cheltuieli generate de investițiile în active
necorporale;
• Organizarea şi implementarea sistemelor de
management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu
investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how),
patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca
necesar în documentația tehnico-economică
a proiectului;
Cheltuieli aferente marketing-ului produselor
obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă
a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro.

Maxim
300.000 euro/
proiect

50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMMuri și grupuri
de
producători/c
ooperative

•
•

Termen
limita

31 martie
2021

Informații
suplimentare

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_4_2_procesa
re_produse_a
gricole

40% pentru
alte
întreprinderi
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Islanda,
Liechtenste
in,
Norvegia

Program de
finanțare

Restaurarea
zonelor umede și
turbăriilor

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAȚIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)
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Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
stării ecologice în
habitatele
selectate
Refacerea zonelor
umede și a
turbăriilor țintă
pentru zonele
vizate specificate
în prezentul Ghid
al Solicitantului

Solicitanți eligibili

ONG
Societate comercială
Instituție publică
Instituție de cercetare
Instituție de învățământ
Partenerii de proiecte
eligibili sunt entitățile publice
sau private, comerciale sau
necomerciale, precum și
organizații nonguvernamentale, care au
calitatea de persoane
juridice, fie în statele
Donatoare (Norvegia,
Islanda, Liechtenstein), fie în
România, care sunt implicate
în mod activ în
implementarea proiectului și
contribuie în mod efectiv la
acesta.

Activități eligibile

•
•

•

Lucrările destinate restaurării celor 45 de
zone umede/turbării prevăzute în Anexa la
Ghidul Solicitantului
Elaborare a documentelor pregătitoare
necesare implementării măsurilor dedicate
ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate,
documentaţia necesară eliberării avizelor şi
acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a
detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a
impactului asupra mediului (EIA), studiu de
evaluare adecvată (EA), studii suport
necesare elaborarii documentaţiei de
gospodărire a apelor (hidrologice,
hidrogeologice, etc.), studii necesare
documentaţiei tehnice pentru autorizarea de
construire (studii de arhitectură, geotehnice,
etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare
implementării activităților, după caz.
Activitățile de creştere a gradului de
conştientizare cu privire la necesitatea
conservării şi îmbunătăţirii stării de
conservare a zonelor umede și a turbăriilor.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Valoare
minimă
proiect
700.000 euro

0% - dacă
promotorul
de proiect
aparține
entităților
publice sau
private și
necomercial
e, altele
decât ONG

Valoare
maximă
proiect
900.000 euro

Termen
limita

31 martie
2021, ora
17:00

Informații
suplimentare

http://mmediu.
ro/articol/apeldeschis-opencall-apel-depropuneripentrurestaurareazonelorumede-siturbariilor/359
8

10% - dacă
promotorul
de proiect
este
entitate
privată cu
caracter
comercial
sau ONG
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenste
in,
Norvegia și
Guvernul
României

Schema de granturi
mici - Electrificare
finanțată prin
Granturile SEE

Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și
securitate sporită
a aprovizionării

Solicitanți eligibili

Entitate privată sau publică;

•

Entitate comercială sau
necomercială;
Organizații
neguvernamentale.

(GRANTURILE SEE
ȘI NORVEGIENE
2014-2021)

Activități eligibile

•
•
•

•

•
•
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achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv echipamente
asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc. - poate fi
acceptat un cost maxim de 5.000 EUR/
gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente - se
poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de utilizare
a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Valoarea
grantului

Între 30.000 și
200.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri
10-90%
pentru
operatorii
economci

Termen
limita

29 aprilie
2021

Informații
suplimentare

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renewe
ableenergy/romani
aenergy/electrif
ication/6-1electrification/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Islanda,
Liechtenste
in,
Norvegia și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Apel de proiecte –
Electrificare
finanțată prin
Granturi
Norvegiene

Obiectivul
programului

Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și
securitate sporită
a aprovizionării

Solicitanți eligibili

Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau
necomercială;
Organizații
neguvernamentale.

(GRANTURILE SEE
ȘI NORVEGIENE
2014-2021)

Activități eligibile

•

•
•
•
•
•

•

•
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achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv echipamente
asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru
panourile fotovoltaice etc.:
poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente:
se poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de utilizare
a electrificării soluției energiei regenerabile,
furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Valoarea
grantului

între 200.000
și 2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri
10-90%
pentru
operatorii
economci

Termen
limita

29 aprilie
2021

Informații
suplimentare

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renewe
ableenergy/romani
aenergy/electrif
ication/6-1electrification/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
instalarea tinerilor
fermieri Diaspora

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 6.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Facilitarea intrării
în sectorul agricol
a unor fermieri
calificați
corespunzător și,
în special, a
reînnoirii
generațiilor,
acordând sprijin
tinerilor fermieri
pregătiți adecvat,
care se stabilesc
pentru prima dată
într-o exploatație
agricolă în calitate
de șefi ai
exploataţiei

Tinerii cetățeni români din
afara granițelor țării care se
instalează ca șefi/manageri ai
exploatației și care
îndeplinesc cel puțin una
dintre condițiile următoare:
- au absolvit în ultimele 60 de
luni, înaintea depunerii cererii
de finanțare un program de
studiu în domeniul agricol,
agro-alimentar, veterinar sau
economie agrară:
postuniversitar, universitar,
preuniversitar, în țări membre
UE sau țări terțe UE;
- au avut un loc de muncă în
țări membre UE sau tări terțe
UE în domeniul agricol,
agroalimentar, veterinar sau
economie agrară, cel puțin 3
luni neîntrerupte, în ultimele
24 luni dinaintea depunerii
cererii de finanțare.
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Activități eligibile

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea
de administrare cu drepturi depline în calitate de
şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru
prima dată.
Transferul exploataţiei se realizează prin
intermediul documentelor de proprietate şi/sau
arendă şi/ sau concesionare.
Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă
între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal
produse agricole vegetale şi/sau animale (materie
primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
•

În dimensiunea economică a exploataţiei
agricole, culturile şi animalele care asigură
consumul uman şi hrana animalelor trebuie
să reprezinte peste 75% din total SO.

Valoarea
grantului

50.000 de
euro pentru
exploatațiile
între 30.000
S.O. și 50.000
SO

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

4 mai 2021,
ora 16

Informații
suplimentare

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_6_1_sprijin_
pentru_instala
rea_tinerilor_f
ermieri

40.000 de
euro pentru
exploatațiile
între 12.000
S.O. și 29.999
SO
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in
şi Guvernul
României

Capacitate sporită
de a furniza energie
regenerabilă –

Creșterea
capacității
instalate
hidroenergetice și
creșterea
numărului de
instalații pentru
producerea
energiei
hidroelectrice

Energie
hidroelectrică

(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)

Solicitanți eligibili

Entități private

Activități eligibile

Valoarea
grantului

•

Renovarea sau reînnoirea centralelor
hidroelectrice existente pentru a crește
puterea capacității de generare și eficiența
producției;

Minim
200.000 euro

•

Construirea de noi centrale hidroelectrice la
scară mică (<10 MW capacitate instalată);

Maxim
2.000.000
euro

•

Activități de creștere a capacității de
înmagazinare pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate secundară a
unui proiect;

Entități publice
Entități comerciale
Entități necomerciale
ONG-uri

din România

Contribuția
beneficiarul
ui
10-90%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 mai 2021

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renewe
ableenergy/romani
a-old/romaniaenergy/call1.1-forproposalshydropower/

Instruirea personalului cu privire la utilizarea și
întreținerea echipamentelor, oferite de către
furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a
unui proiect de investiții (activitate secundară în
investiție proiect).
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Schema de ajutor
de stat privind
sprijinirea
industriei
cinematografice

Obiectivul
programului

Dezvoltarea
cooperării
cinematografice
europene şi
internaţionale
Susţinerea
producătorilor de
film, în vederea
creşterii producţiei
autohtone de film
Crearea de noi
locuri de muncă în
industriile creative
şi cele conexe;
Promovarea
identităţii culturale
naţionale şi a
minorităţilor
naţionale din
România prin
realizarea filmelor
cinematografice şi
promovarea în
circuitul mondial
de valori
Sprijinirea formării
profesionale în
domeniul
industriei filmului.
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinderile româneşti sau
străine înregistrate şi
funcţionând în conformitate
cu prevederile legislaţiei
aplicabile în România sau în
ţara de origine, după caz,
care:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de
bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea
proiectelor de film și producției de film în
România, precum și cu onorariile, salariile și alte
plăți către persoane fizice aferente implementării
proiectului.

au obiect principal de
activitate producţia
cinematografică, iar, în cazul
întreprinderilor române, sunt
înscrise în Registrul
cinematografic;

deţin calitatea de producător,
coproducător şi/ sau de
prestator de servicii de
producţie şi produc filme de
ficţiune de scurt, mediu şi
lungmetraj, miniserii sau
seriale de televiziune, filme
destinate distribuţiei direct pe
suport video sau internet sau
orice alt tip de suport,
documentare artistice, filme
de animaţie, parţial sau în
întregime pe teritoriul
României.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să
promoveze o zonă geografică, un oraş sau
România, destinațiile și obiectivele turistice
românești din zona geografică sau orașul
promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile
românești.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 55%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2023

http://www.ec
onomie.gov.ro
/schema-deajutor-de-statprivindsprijinireaindustrieicinematografi
ce-a-fostprelungitapana-in-2023

Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 5% pentru co-producții,
producțiile transfrontaliere finanțate de
producători provenind din mai mult de un stat
membru sau care implică producători din mai
multe state.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) 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;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

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:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor
aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității

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

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene

•

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

•

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

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

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Suma minimă
aferentă unei
fișe de proiect
este 101.000
euro,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.

Combaterea discriminării și a segregării
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Schema de ajutor
de stat pentru
sprijinirea
investiţiilor care
promovează
dezvoltarea
regională prin
crearea de locuri de
muncă

Dezvoltarea
regională prin
realizarea de
investiții care
determină crearea
a minim 100 de
locuri de muncă și
încurajarea
participării active
a întreprinderilor
la reducerea
decalajelor
economice dintre
regiuni şi
redresarea
economiei
româneşti.

Întreprinderi nou-înfiinţate
sau întreprinderi în activitate,
atât IMM-uri, cât şi
întreprinderi mari

Instituită prin
Hotărârea
Guvernului nr.
332/2014, cu
modificările și
completările
ulterioare

Activități eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile
salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi, ca urmare a creării de locuri de
muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se
acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
•

locurile de muncă sunt create direct de un
proiect de investiţii;

•

locurile de muncă sunt create după
depunerea cererii de acord pentru finanțare
și după demararea investiţiei, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;

•

Fiecare loc de muncă creat ca urmare a
investiției se menține pentru o perioadă
minimă de 5 ani de la data la care acesta a
fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul
schemei trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri
de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa
economică a întreprinderii, conform planului de
afaceri.

Valoarea
grantului

Maxim
echivalentul
în lei a 37,5
milioane euro
- pentru
Regiunile
Nord-Vest,
Centru, NordEst, Sud-Est,
SudMuntenia,
Sud-Vest
Oltenia

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2023

https://mfinant
e.gov.ro/ro/hg
-332/20141

Maxim
echivalentul
în lei a 26,25
milioane euro
– pentru
Regiunile
Vest şi Ilfov
Maxim
echivalentul
în lei
a 7,5 milioane
euro – pentru
Regiunea
Bucureşti

Imobilizările corporale şi necorporale aferente
investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de
muncă în mai multe locaţii.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 224/
30 decembrie 2020
cu modificările
ulterioare
privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar
pentru
întreprinderile din
domeniul
turismului, structuri
de cazare, structuri
de alimentație și
agenții de turism, a
căror activitate a
fost afectată în
contextul
pandemiei COVID
19

Reducerea
impactului negativ
asupra
operatorilor
economici din
sectorul turistic,
prin
acordarea unui
ajutor
nerambursabil
care acoperă o
parte din
pierderea din cifra
de afaceri
aferentă
perioadei în care
activitatea
respectivilor
operatori
economici a fost
afectată de primul
val al
pandemiei
COVID-19
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Solicitanți eligibili

Întreprinderile din industria
ospitalității (structuri de
cazare, structuri de
alimentație, agenții de
turism), afectate de efectele
pandemiei în perioada
martie-iunie 2020

Activități eligibile

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează
supraviețuirea și relansarea sectorului turismului
prin:
a) salvarea de la faliment a unui număr important
de actori economici din sector și salvarea locurilor
de muncă generate de aceștia;
b) stimularea întreprinderilor din acest sector să
mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6
luni.

Valoarea
grantului

Maxim
800.000 euro/
întreprindere

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
21/02/25/ordo
nanta-deurgentapentruacordareaspijinuluifinanciarpentrusectorulhoreca-aaparut-inmonitoruloficial-nr-186din-24februarie2021/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
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

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.
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
într-unul din domeniile
culturale înainte de
01.01.2020
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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.

Maxim
200.000 euro,
respectiv
acoperirea
parțială, în
cuantum 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

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Proiect de Schemă
de minimis pentru
artiști (persoane
fizice, prin OGC-uri)

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

Persoane fizice înscrise la
Organismele de gestiune
colectivă

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 într-unul
dintre domeniile culturale

•

Măsura A: Organizatori de festivaluri și
evenimente culturale

•

Măsura B: Librării

•

Măsura C: Edituri

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

•

Măsura D: Cinematografe

•

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

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Maxim
200.000 euro

0%

Apel
nelansat

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

Maxim
1.800.000
euro

0%

Apel
nelansat

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

APEL NELANSAT

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

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

APEL NELANSAT

care a fost înființată și a
desfășurat activitate cu
conținut și caracter cultural
într-unul din domeniile
culturale înainte de
01.01.2020
Sunt eligibile și întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Digitalizarea
IMM-urilor

Digitalizarea IMM
din alte sectoare
de activitate decât
TIC;

ADR-urile, în calitate de
subadministratori ai schemei
de minimis

ADR-urile vor acorda sprijin financiar
nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor (din
alte sectoare de activitate decât TIC) prin
încheierea de contracte de subvenție cu acestea.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 2,
OS 2.2, Acţiunea
2.2.2)

Creșterea
competitivității
IMM și
dinamizarea
sectorului TIC.

Program de
finanțare

Beneficiarii finali ai ajutorului
de minimis sunt IMM-urile din
alte sectoare de activitate
decât TIC

Subadministratorul schemei de minimis va
selecta cel puțin 120 de aplicații de proiecte
depuse de IMM-uri ce doresc finanțare pentru
achiziționarea de echipamente si servicii IT&C,
necesare digitalizării activității curente.

APEL NELANSAT

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Încetarea
temporară a
activităților de
pescuit
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura I.9)

Sprijinul financiar
se acordă dacă
toate activitățile
de pescuit
desfăsurate de
nava de pescuit
sau de pescarii în
cauză au fost
suspendate
efectiv ca urmare
a epidemiei de
Covid-19

Proprietarii sau operatorii
navelor sau ambarcațiunilor
de pescuit și pescarii
comerciali angajați, care au
încetat temporar activitățile
de pescuit între 1 februarie și
31 decembrie 2020 ca
urmare a epidemiei de Covid19

Apelul sprijină masuri pentru încetarea temporară
activităților de pescuit, în perioada 1 februarie și
31 decembrie 2020, ca urmare a epidemiei de
COVID-19, inclusiv pentru navele care operează
în conformitate cu un acord de parteneriat în
domeniul pescuitului durabil.
Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se
calculează prin scăderea valorii vânzărilor
realizate în perioada de referință în anul 2020 din
media valorii veniturilor obținute în perioada de
referință în anii 2017, 2018 și 2019.

Valoarea
grantului

Variabil, în
funcție de
regiune
Suma
maxima
finanțată
pentru o
aplicație de
proiect
selectată este
de 100.000
euro, suma
minima
finanțată este
de 30.000
euro

Variabilă

Contribuția
beneficiarul
ui
În cazul
subadministr
atorului
schemei de
minimis –
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

https://mfe.go
v.ro/poclanseaza-inconsultarepublicaghidul-aferentactiunii-2-2-2digitalizareaimm-urilor/

Apel
nelansat

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidulsolicitantuluimasuri-noiconsultarepublica.html

În cazul
beneficiarulu
i final al
ajutorului de
minimis –
minim 10%

0%

Informații
suplimentare

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin privind
prelucrarea
produselor
pescărești

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura IV.4)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Încurajarea
investiţiilor în
sectoarele
prelucrării și
comercializării

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Operatori economici care au
ca obiect de activitate
înregistrat în domeniul
prelucrării și conservării
peștelui, crustaceelor și
moluștelor și care au
înregistrat reducerea
temporară a vânzărilor de
produse procesate proprii
(realizate in cadrul unitatii de
procesare a solicitantului) din
capturile realizate la Marea
Neagră și comercializate prin
centrele de primă vânzare
autorizate de ANPA din
cauza epidemiei de COVID 19,, într-una sau in ambele
perioade de referinta 01
februarie-31 august si 01
septembrie -31 decembrie, in
2020, raportată la media
valorilor vânzărilor obținute în
aceeași perioada din anii
2017, 2018, 2019

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească
cumulativ următoarele condiții:
1) Unitatea care a înregistrat reducerea
temporară a vânzărilor de produse procesate din
producția proprie se află pe teritoriul României;
2) reducerea temporară a vânzărilor de produse
procesate din producția proprie capturată la
Marea Neagră, este cauzată de epidemia de
COVID-19;

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidulsolicitantuluimasuri-noiconsultarepublica.html

3) compensațiile solicitate se încadrează în
perioada de referință.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Program de
finanțare

RO-CULTURA
Consolidarea
antreprenoriatului
cultural și
dezvoltarea
publicului

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

Obiectivul
programului

a) consolidarea
antreprenoriatului
cultural;
b) dezvoltarea
publicului;
c) întărirea
cooperării
culturale și a
schimbului cultural
între statele
donatoare și
România.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

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

▪

Organizație
neguvernamentală

▪

▪

▪
Societate comercială și
societate cooperativă
▪
▪
▪

▪

APEL NELANSAT

▪
▪
▪

•
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inițiative de artă contemporană (artă
plastică, artă dramatică, muzică, etc.);
producții artistice rezultate ca urmare a
documentării istoriei culturale a minorităților
și grupurilor sociale, etnice și culturale,
altele decât minoritatea romă;
abordări inovative ale patrimoniului cultural
ce vizează dezvoltarea publicului;
schimb de experiență, know-how și bune
practici în sectoarele culturale și creative cu
entități din statele donatoare;
inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/
profesioniștilor din sectoarele culturale și
creative și/sau a lucrărilor acestora;
dezvoltarea potențialului de angajare în
cadrul sectoarelor culturale și creative;
dezvoltarea sau actualizarea competențelor
și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi
în sectoarele culturale și creative, adaptate
unui mediu în continuă schimbare;
dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de instruire
formală și non-formală, mentorat, job
shadowing, etc.;
dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
creșterea incluziunii și conștientizării
publice cu privire la diversitatea culturală;
implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
abordări interdisciplinare.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Între 50.000
euro și
200.000 euro

- 0% dacă
solicitantul
este
instituție
publică de
cultură sau
organizație
neguvernam
entală

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

https://www.ro
cultura.ro/stiri/
au-intrat-invigoare-amodificarile-sicompletarileschemelor

- minim 10%
dacă
solicitantul
este IMM
societate
comercială
sau IMM
societate
cooperativă
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Proiect de
Ordonanță de
Urgență privind
adoptarea unor
măsuri de sprijin
din fonduri externe
nerambursabile în
sectorul agroalimentar

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Reducerea
efectelor sociale
negative
determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Angajatorii care activează în
sectorul agro-alimentar, care
încadrează în muncă, cu
normă întreagă, persoane cu
vârsta cuprinsă între 16 și 29
de ani, înregistrați ca șomeri
în evidența Agențiilor pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Județene

Angajatorii care activează în sectorul agroalimentar, care încadrează în muncă, cu normă
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar,
pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând
cu data intrării în vigoare a actului normativ și a
mecanismului de implementare, dar nu mai târziu
de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană
angajată din această categorie, de o sumă
reprezentând echivalentul a 75% din salariul
angajatului

Valoarea
grantului

Maxim 2.250
lei/ lună/
angajat
Pentru posturi
ale căror
cerințe
presupun
studii medii:
maxim 3.500
lei lună/
angajat

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

https://mfe.go
v.ro/ordonanta
-de-urgentaprivindadoptareaunor-masuride-sprijin-dinfonduriexternenerambursabil
e-in-sectorulagroalimentar/

Pentru posturi
ale căror
cerințe
presupun
studii
superioare:
maxim 6.000
lei/ lună/
angajat
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Măsuri de
reducere a
contaminării cu
substanțe
periculoase în
depozite
municipale
temporare

Obiectivul
programului
Creșterea capacității
de a gestiona/
reduce/ elimina
riscurile generate de
substanțele
periculoase și
deșeurile municipale

Orice autoritate locală sau
regională (la nivel municipal/
județean)

NOU!
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Proiectele vor viza exclusiv elaborarea și
implementarea unor măsuri în vederea închiderii
depozitelor temporare de deșeuri municipale,
precum și activități care pot contribui în mod
indirect la remedierea calității mediului din zona
depozitelor de deșeuri.
Activități eligibile sunt:

Partenerii de proiect pot fi:
(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Din România:
ONG-uri;
Societăți comerciale;
Instituții publice;
Organizațiile publice de
cercetare;
Instituții de învățământ
superior;
Din Statele Donatoare:
orice entitate publică sau
privată, comercială sau
necomercială, cu
personalitate juridică, înființată
în unul dintre Statele
Donatoare.

•
•

Servicii de consultanță;
Desfășurarea unor întâlniri de lucru,
workshop-uri virtuale, cu scopul consultării
factorilor de decizie pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor privind
închiderea depozitelor temporare de
deșeuri municipale, vizate de proiect;
•
Elaborarea unor studii de impact asupra
mediului privind riscurile create de
depozitele temporare de deșeuri
municipale;
•
Elaborarea măsurilor și acțiunilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
•
Elaborarea unor studii de fezabilitate
privind implementarea măsurilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
•
Implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor temporare de deșeuri
municipale;
Elaborarea unor ghiduri de bune practici în
vederea replicării rezultatului proiectului sau a
măsurilor de închidere precum și implementarea
acestora.

Valoarea
grantului
Minim
1.300.000
euro

Maxim
2.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
30 iunie
2021, ora
17.00

Informații
suplimentare
http://apepad
uri.gov.ro/arti
col/lansareaapelului-nr-2masuri-dereducere-acontaminariicu-substantepericuloasein-depozitemunicipaletemporarelaunch-of-theguidelinesforapplicantscall-2-riskmanagementmeasures-toreducecontaminated
-temporarymunicipallandfills/4049
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Apel de proiecte
culturale –
sesiunea II/ 2021

Obiectivul
programului
Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru proiecte
culturale

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Domeniile pentru care se acordă finanțare:

Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru programe
culturale derulate în
perioada 2021-2023

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Domeniile pentru care se acordă finanțare:
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material,
patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii
scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

NOU!

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Apel de
programe
culturale –
sesiunea 20212023

NOU!

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

O condiţie în acordarea
finanţării o constituie existenţa
a cel puţin 2 parteneri
instituţionali naţionali și/sau
internaţionali.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

•

Dezvoltarea de abordări interdisciplinare,
colaborative și/sau în coproducţie;

•

Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la
platforme diverse de prezentare și difuzare,
inclusiv în mediul digital;

•

Promovarea diversităţii și a toleranţei;

•

Adresarea către zonele cu acces limitat la
cultură;

Informații
suplimentare

Variabilă

Minim 10%

Ofertele
culturale vor
putea fi
completate
în
formularul
online
începând cu
1 martie ora
14:00.
Termenul
limită va fi
comunicat
ulterior.

https://www.a
fcn.ro/finantar
i/proiecteculturale.html

Minim
150.000 lei

Minim 25%

Ofertele
culturale vor
putea fi
completate
în
formularul
online
începând cu
1 martie ora
14:00.
Termenul
limită va fi
comunicat
ulterior.

https://www.a
fcn.ro/finantar
i/proiecteculturale.html

arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material,
patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii
scrise, proiecte cu caracter repetitiv

Prioritățile programelor multianuale:

Termen
limită

Maxim
200.000 lei

Dezvoltarea și diversificarea publicului.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Fondul pentru
inovare
- Apel pentru
proiecte la scară
mică
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Obiectivul
programului
Sprijinirea
proiectelor la scară
mică care
demonstrează
tehnologii extrem de
inovatoare,
sprijinirea
proceselor sau
produselor care sunt
suficient de mature
și au un potențialul
de a reduce emisiile
de gaze cu efect de
seră

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Entități private

•

Activități care sprijină inovarea în
tehnologiile și procesele cu emisii reduse
de carbon din sectoarele enumerate în
anexa I la Directiva ETS, inclusiv captarea
și utilizarea carbonului;

•

Activități care ajută la stimularea dezvoltării
și funcționării proiectelor care vizează
captarea și stocarea geologică a CO2;

Entități publice
Organizații internaționale
din statele membre UE,
Islanda şi Norvegia

Activități care dezvoltă și utilizează tehnologii
inovatoare pentru producerea energiei din surse
regenerabile și de stocare a energiei.

Valoarea
grantului
Valoarea
totală a
proiectului
variază între
2.500.000 și
7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 40%

Termen
limită
10 martie
2021

Informații
suplimentare
https://ec.eur
opa.eu/inea/e
n/newsevents/newsr
oom/commiss
ion-invests%E2%82%A
C100-millioninnovativecleantechnologyprojects
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Schema de
Granturi Mici
”Elaborarea
planurilor de
atenuare și
adaptare la
schimbările
climatice în
municipalități”

Obiectivul
programului
Sprijinirea
municipalităților în
vederea elaborării
planurilor de
atenuare și
adaptare la
schimbările
climatice

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•
•

Autorități locale sau regionale
(municipale/ județene)
Proiectul poate fi implementat
în parteneriat cu una sau mai
multe entități din România și/
sau Statele Donatoare.

•

•
(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

•

•

•

•

•
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Servicii de consultanță;
Elaborarea strategiilor și a planurilor de
măsuri de atenuare și adaptare la
schimbările climatice;
Desfășurarea unor workshopuri cu scopul
consultării factorilor de decizie interesati,
pentru definirea problematicilor și a
soluțiilor de adaptare la schimbările
climatice cu impact atât la nivel local, cât
și regional;
Elaborarea unor studii de impact si
scenarii climatice pentru zonele urbane
mari;
Elaborarea unor studii în vederea
identificării la nivelul municipalității a
zonelor cu risc ridicat la schimbările
climatice;
Analiza si/ sau dezvoltarea mecanismelor
interinstituționale necesare pentru
asigurarea unei mentenanțe eficiente a
infrastructurii de drenaj ale apelor
pluviale;
Dezvoltarea unor măsuri de planificare
urbană verde - albastru, cum ar fi
acoperișurile verzi, fațadele verzi,
coridoarele verzi, zonele umede,
plantarea copacilor în parcări și de-a
lungul drumurilor, grădini urbane sau
grădini instituționale care servesc în
principal scopuri educaționale, terapeutice
sau sociale în spitale și școli, etc;
Elaborarea unor studii privind identificarea
zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu
capacitate scăzută de drenare a apelor
pluviale;
Realizarea de studii de fezabilitate privind
amplasarea în subteran a cablurilor
electrice și/sau de telecomunicații.

Valoarea
grantului
Între 100.000
euro și
125.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
29 martie
2021, ora
17:00

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
XeFdN7
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Consolidarea
capacității de
gestionare a
crizei sanitare
COVID-19
Proiecte de tip B
–
Crearea unor
capabilități
medicale mobile/
formațiuni
medicale mobile
de diagnostic și
tratament
utilizate în
combaterea
răspândirii
COVID-19/
spitale modulare
rol 1, 2 și 3/
containere de
logistică
medicală

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 9,
OS 9.1)
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Obiectivul
programului
Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19

Solicitanți eligibili

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență (IGSU),
Ministerul Apărării Naționale,
în parteneriat cu IGSU
Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase;
Primăria Municipiului
București și alte Autorități
publice locale pentru spitale
județene de urgență/ Spitale
de urgență/ Institute medicale/
Spitale de boli infecțioase pe
care le au în gestionare/
administrare;

Activități eligibile

Crearea unor capacități medicale mobile/
formațiuni medicale mobile de diagnostic și
tratament utilizate în combaterea răspândirii
COVID-19/ spitale modulare/ containere de
logistică medicală.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită
30 martie
2021, ora
17:00

Informații
suplimentare
https://mfe.go
v.ro/poimredeschideapelul-deproiecteconsolidareacapacitatii-degestionare-acrizeisanitarecovid-19pentruproiectele-detip-b-creareaunorcapabilitatimedicalemobileformatiu/

Parteneriate între acestea
(Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase și Primăria
Municipiului București/
Autorități publice locale pentru
spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase pe care le au în
gestionare/ administrare).
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n

Îmbunătățirea
accesului la
serviciile de
sănătate în
special pentru
grupurile
vulnerabile,
inclusiv Romi

Islanda,
Liechtenstei
,Norvegia

Obiectivul
programului

Autorități locale, Direcții de
Sănătate Publică, spitale și
autorități publice

(GRANTURILE
SEE 2014-2021)

Implementarea unor
măsuri directe
privind
îmbunătățirea
serviciilor de
sănătate în special
pentru grupurile
vulnerabile
(sănătate mama și
copil, prevenire boli
infecțioase,
prevenirea bolilor
netransmisibile)

Restaurarea
zonelor umede și
turbăriilor

Îmbunătățirea stării
ecologice în
habitatele selectate

ONG
Societate comercială
Instituție publică
Instituție de cercetare
Instituție de învățământ

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAȚIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)
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Refacerea zonelor
umede și a
turbăriilor țintă
pentru zonele vizate
specificate în
prezentul Ghid al
Solicitantului

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•

•

Măsuri directe pentru îmbunătățirea
serviciilor de sănătate de tip preventiv în
comunitățile vulnerabile, inclusiv
comunitățile de romi, pentru asigurarea
accesului la asistență medicală și reducerea
inegalităților sociale în sănătate

Valoarea
grantului
Minim
500.000 euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

0%

30 martie
2021

http://www.rosanatate.ms.r
o/index.php/r
o/apelproiecte-nr-1accesservicii-desanatate

0% - dacă
promotorul de
proiect
aparține
entităților
publice sau
private și
necomerciale,
altele decât
ONG

31 martie
2021, ora
17:00

http://mmediu
.ro/articol/ape
l-deschisopen-callapel-depropuneripentrurestaurareazonelorumede-siturbariilor/359
8

Maxim
1.000.000
euro

Investiții în infrastructura de sănătate care
contribuie la reducerea inegalităților în
starea de sănătate

Servicii de formare, campanii de informare și
sensibilizare

Partenerii de proiecte
eligibili sunt entitățile publice
sau private, comerciale sau
necomerciale, precum și
organizații nonguvernamentale, care au
calitatea de persoane juridice,
fie în statele Donatoare
(Norvegia, Islanda,
Liechtenstein), fie în România,
care sunt implicate în mod
activ în implementarea
proiectului și contribuie în mod
efectiv la acesta.

•

Lucrările destinate restaurării celor 45 de
zone umede/ turbării prevăzute în Anexa la
Ghidul Solicitantului
•
Elaborare a documentelor pregătitoare
necesare implementării măsurilor dedicate
ecosistemelor, precum: studii de
fezabilitate, documentaţia necesară
eliberării avizelor şi acordurilor de mediu,
proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie,
studiu de evaluare a impactului asupra
mediului (EIA), studiu de evaluare
adecvată (EA), studii suport necesare
elaborarii documentaţiei de gospodărire a
apelor (hidrologice, hidrogeologice etc.),
studii necesare documentaţiei tehnice
pentru autorizarea de construire (studii de
arhitectură, geotehnice etc.), orice alte
studii sau actitivităţi necesare implementării
activităților, după caz.
Activitățile de creştere a gradului de
conştientizare cu privire la necesitatea
conservării şi îmbunătăţirii stării de conservare a
zonelor umede și a turbăriilor.

Valoare
minimă
proiect
700.000 euro

Valoare
maximă
proiect
900.000 euro

10% - dacă
promotorul de
proiect este
entitate
privată cu
caracter
comercial sau
ONG
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS 8.3,
Apel 8.3C)

Obiectivul
programului
Crearea
infrastructurii sociale
necesare ca urmare
a închiderii centrelor
de plasament în
vederea
dezinstituţionalizării
copiilor protejați în
aceste instituții

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Furnizorii de servicii sociale,
publici și privați, care dețin
centre de plasament ce
urmează a fi închise. Aceștia
pot încheia parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de drept
public aflate în subordinea
UAT și care desfășoară
activități în domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și fundații,
unități de cult)

Pentru închiderea unui centru de plasament se
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un
centru de plasament poate fi închis prin
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui
centru de zi.

Valoarea
eligibilă a unui
proiect:

Activităţile orientative eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:

Maxim
1.000.000
euro

•
•
•
•

•

•
•
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Valoarea
grantului

Minim
200.000

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită
1 aprilie
2021

Informații
suplimentare
http://www.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara8/apelurilansate/463gs-8-3-c-copii

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea infrastructurii existente pentru
centrele de zi pentru copii;
construirea/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea caselor de tip familial/
apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor 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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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Administraţi
a Fondului
pentru
Mediu

Programul
privind creșterea
eficienței
energetice și
gestionarea
inteligentă a
energiei în
clădirile publice
cu destinație de
unități de
învățământ

Modernizarea
clădirilor publice cu
destinație de unități
de învățământ,
prin finanțarea de
activități/ acțiuni
specifice realizării
de investiții pentru
creșterea
performanței
energetice
a acestora
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Unitățile administrativteritoriale organizate la nivel
de comună, oraș sau
municipiu

•

Măsurile de creștere a eficienței energetice
(cu asigurarea condițiilor de confort interior)
includ lucrări de intervenție/ activități
aferente investiției de bază

Măsurile conexe care contribuie la
implementarea proiectului pentru care se solicită
finanțare şi care nu conduc la creșterea
eficienței energetice

Valoarea
grantului
UAT cu o
populație de
până la 5.000
locuitori
– maxim 1,5
milioane lei;

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limită
5 aprilie
2021, ora
18:00

Informații
suplimentare
https://www.a
fm.ro/eficient
a_energetica
_scoli_ghid_fi
nantare.php

UAT cu o
populație de
peste 5.001
locuitori –
maximum 3
milioane lei.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
incluziunii și
abilitarea
romilor
Runda a 2-a

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Obiectivul
programului
Creșterea accesului
și a calității
serviciilor sectoriale
sau integrate pentru
romi, în următoarele
sectoare: asistență
socială, educație,
ocupare, sănătate și
locuire.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Organizaţiile
neguvernamentale,

•

entităţile publice,
asociaţiile autorităţilor locale

•

Abilitarea romilor
(Empowerment), în
special a femeilor și
tinerelor rome, a
experților și liderilor
romi.

•

Combaterea oricărei
forme de
discriminare a
romilor.

•

•
•

•

•
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furnizarea de servicii integrate (obţinerea
documentelor de identitate, servicii
educaţionale, servicii de ocupare, servicii
pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit);
furnizarea de informaţii persoanelor de etnie
romă, în special femeilor şi tinerelor rome,
cu privire la modalităţi de afirmare a
drepturilor acestora și de accesare a
serviciilor publice;
dezvoltarea capacităţilor individuale ale
persoanelor de etnie romă;
activităţi de creştere a responsabilităţii şi a
capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice
de a fi mai incluzive;
activităţi care promovează capacitatea de
organizare la nivel local a romilor;
formarea personalului şi a voluntarilor care
lucrează cu persoane de etnie romă;
campanii de creştere a conştientizării pe
teme de abilitare adresate persoanelor de
etnie romă, în special femeilor rome și
tinerilor romi cu niveluri scăzute de
conștientizare a drepturilor și de participare
în viața comunității;
schimburi de bune practici cu entităţi din
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme
de abilitare.

Valoarea
grantului
Minim
300.000 euro

Maxim
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
15 aprilie
2021

Informații
suplimentare
https://dezvolt
arelocala.frds.ro/
apelulcrestereaincluziunii-siabilitarearomilor/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Schema de
granturi mici Electrificare
finanțată prin
Granturile SEE

Obiectivul
programului
Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și securitate
sporită a
aprovizionării

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Entitate privată sau publică;

•

Entitate comercială sau
necomercială;
Organizații
neguvernamentale.

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

•
•
•

•

•
Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Apel de proiecte
– Electrificare
finanțată prin
Granturi
Norvegiene

Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și securitate
sporită a
aprovizionării

Entitate privată sau publică;

•

Entitate comercială sau
necomercială;

•

Organizații
neguvernamentale.

•
•

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

•
•

•

•
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Valoarea
grantului

achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc. poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente - se
poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de
utilizare a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul
proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Între 30.000 și
200.000 euro

achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:
poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente:
se poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de
utilizare a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul
proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

între 200.000
și 2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri

Termen
limită
29 aprilie
2021

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renew
eableenergy/roman
iaenergy/electri
fication/6-1electrification/

29 aprilie
2021

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renew
eableenergy/roman
iaenergy/electri
fication/6-1electrification/

10-90%
pentru
operatorii
economci

0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri
10-90%
pentru
operatorii
economci

Informații
suplimentare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Centre
comunitare
integrate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS 8.1,
Operațiunea B)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
comunităţilor cu tip
de marginalizare
peste medie și
severă, care
constituie
comunitățile supuse
intervențiilor de tip
soft privind serviciile
comunitare integrate

Unităţile administrativteritoriale care se regăsesc în
lista celor 139 comunităţi cu
tip de marginalizare peste
medie și severă (Anexa 14 la
Ghid), precum şi
parteneriatele între acestea şi:

Activități eligibile

•
•

Alte unităţi administrativteritoriale;
Orice alte autorități/ instituții
publice care pot contribui la
buna implementare a
proiectului.

•
•
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construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea centrelor comunitare
integrate;
pe lângă structurile („încăperile”)
menţionate în baremul minim pentru
organizarea centrului comunitar integrat şi
înfiinţarea/ dotarea următoarelor structuri:
„a) un punct de lucru de medicină de
familie sau un cabinet individual de
medicină de familie;
b) un cabinet de medicină dentară, un
punct de recoltare pentru analizele
medicale, alte servicii medicale necesare
unităților/ subdiviziunilor administrativteritoriale;
c) un centru de permanență;
d) alte puncte de lucru destinate
activităților și serviciilor integrate de
sănătate, sociale și educaționale.”
accesibilizarea spațiului destinat centrelor
comunitare integrate și a căilor de acces;
asigurarea/ modernizare utilităţilor
generale şi specifice (inclusiv branşarea
la utilităţi pe amplasamentul obiectivului
de investiții).

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 10.000
euro, iar cea
maximă
100.000 euro

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30 aprilie
2021

http://www.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara8/apelurilansate/796ghidulspecific-8-1b-centrecomunitareintegrate
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
şi Guvernul
României

Capacitate
sporită de a
furniza energie
regenerabilă –
Energie
hidroelectrică

Obiectivul
programului
Creșterea capacității
instalate
hidroenergetice și
creșterea numărului
de instalații pentru
producerea energiei
hidroelectrice

Entități private

Renovarea sau reînnoirea centralelor
hidroelectrice existente pentru a crește
puterea capacității de generare și eficiența
producției;

Minim
200.000 euro

•

Construirea de noi centrale hidroelectrice la
scară mică (<10 MW capacitate instalată);

Maxim
2.000.000
euro

•

Activități de creștere a capacității de
înmagazinare pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate secundară a
unui proiect;

Entități comerciale
Entități necomerciale

din România

•
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Valoarea
grantului

•

Entități publice

ONG-uri
(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Instruirea personalului cu privire la
utilizarea și întreținerea echipamentelor,
oferite de către furnizorul echipamentelor,
ca parte integrantă a unui proiect de
investiții (activitate secundară în investiție
proiect).

Contribuția
beneficiarului
10-90%

Termen
limită
31 mai
2021

Informații
suplimentare
https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renew
eableenergy/roman
iaold/romaniaenergy/call1.1-forproposalshydropower/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor în
România Proiecte în
domeniul
învățământului
preuniversitar

Îmbunătățirea
competențelor
experților români în
educație (inspectori
școlari, formatori de
profesori, consilieri)
în domeniul lor de
furnizare a
serviciilor sau în
domeniile
democrației,
drepturilor omului și
incluziunii sociale

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Inspectoratele Şcolare
Judeţene (ISJ),

•
•

Casele Corpului Didactic
(CCD)
Centrele Judeţene de
Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CJRAE)
Acestea vor aplica pentru
experţii lor educaţionali:
inspectorii şcolari, formatorii
de profesori şi consilierii.

•

•

•
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Mobilitate;
Elaborarea de noi programe opționale,
metode de predare specifice și materiale
didactice/ de consiliere privind incluziunea și
multiculturalitatea, educație în domeniul
drepturilor omului, participare activă și
cetățenie, abordarea didactică centrată pe
elevi etc. pentru a pregăti și implementa mai
bine educația și formarea cadrelor didactice;
Testarea și/sau implementarea practicilor
sau orientărilor inovatoare în domeniul
furnizării de servicii sau în domeniile
democrației, drepturilor omului, cetățeniei și
incluziunii sociale în școli;
Participarea la întâlniri de învățare de la
egal la egal și de reflecție cu beneficiarii din
alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți
calitatea rezultatelor care urmează să fie
transferate în sistemul educațional;
Activități care facilitează recunoașterea și
validarea cunoștințelor, abilităților și
atitudini dobândite prin mobilitatea învățării
(dacă este posibil).

Valoarea
grantului
între 1.500 și
27.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
4 iunie
2021, ora
13:00

Informații
suplimentare
http://www.ee
a4edu.ro/wpcontent/uploa
ds/2020/12/C
all_SE_RO_2
020.pdf
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor în
România –
învăţământul
profesional şi
tehnic

Îmbunătăţirea
calităţii stagiilor de
practică ale elevilor

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)
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Solicitanți eligibili

Şcolile VET româneşti
Parteneri eligibili de proiect:
Agenţii economici români care
au parteneriate încheiate cu
şcoli VET pentru practica
elevilor
Instituţii gazdă eligibile pentru
vizite de studiu: entităţi
juridice stabilite în statele
donatoare (SD)

Activități eligibile

Activităţi locale posibile:
•
Activităţi care consolidează cooperarea şi
crearea de reţele între instituţiile partenere
româneşti şi instituţiile gazdă din SD;
•
Testarea şi/ sau implementarea de practici
inovatoare în sfera stagiilor de practică ale
elevilor;
•
Elaborarea, testarea şi utilizarea de noi
documente şi instrumente pentru
îmbunătăţirea stagiilor de practică ale
elevilor (memorandumuri de înţelegere,
acorduri de formare, instrumente de
monitorizare şi ghiduri pentru tutorii de
practică, curriculumuri aduse la zi etc.);
•
Activităţi care facilitează recunoaşterea şi
validarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor elevilor obţinute în cadrul
stagiilor de practică;
•
Furnizarea de stimulente şi formare pentru
tutorii de practică din cadrul agenţilor
economici;
• Activităţi pentru sprijinirea elevilor cu
dizabilităţi/nevoi speciale în completarea
ciclurilor de învăţare şi facilitarea tranziţiei
lor în câmpul muncii;
•
Activităţi pentru creşterea conştientizării
personalului asupra echităţii, diversităţii şi
incluziunii;
•
Activităţi de diseminare şi transfer al
rezultatelor.
Mobilitatea (obligatorie):
•
Vizite de studiu în SD, realizate de echipe
alcătuite din personal al şcolilor VET şi al
agenţilor economici.

Valoarea
grantului
Minim 24.000
euro
Maxim 35.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
4 iunie
2021, ora
13:00

Informații
suplimentare
http://www.ee
a4edu.ro/cine
-poatecandida/invat
amantprofesionalsi-tehnic/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
şi Guvernul
României

Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor-

Creșterea capacității
instituționale a
școlilor de a asigura
o incluziune efectivă
a copiilor romi

Solicitanți eligibili

Consorţii compuse dintr-un
coordonator român şi 5 – 6
şcoli, cu minimum 20% copii
romi înscrişi fiecare

Apel pentru
propuneri de
proiecte în
domeniul
incluziunii
copiilor romi în
școală

•

Refacerea
ecosistemelor
degradate

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

Valoarea
grantului

Formarea profesorilor care lucrează cu
copii romi, în domenii precum: predarea
centrată pe copil, şcoala incluzivă şi
predarea într-un mediu multicultural;

Minim 60.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0-10%

Termen
limită
4 iunie
2021, ora
13

Maxim
200.000 euro

Elaborarea de noi curriculumuri referitoare
la un mediu incluziv şi multicultural;

•

Informații
suplimentare
http://www.ee
a4edu.ro/wpcontent/uploa
ds/2020/12/C
ALL_RCIS_2
020_RO.pdf
http://www.ee
a4edu.ro/apel
_roma2019/

Activităţi comune de învăţare/
conştientizare privind antidiscriminarea,
organizate pentru părinţii romi şi neromi;

Activităţi comune de conştientizare privind
incluziunea, organizate pentru elevii romi şi
neromi.

(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

•

Activități eligibile

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

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

•

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

Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Variabilă

30 iunie
2022

https://www.f
onduriue.ro/comuni
care/noutatiamoi/details/6/14
06

•

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Decontaminarea
siturilor poluate
istoric – proiecte
noi

Implementarea unor
măsuri de
decontaminare şi
ecologizare a unor
situri contaminate şi
abandonate deţinute
de autorităţile
publice sau pentru
care acestea au
responsabilitate în
procesul de
decontaminare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RĂ MARE, AP 4,
O.S. 4.3)

Solicitanți eligibili

Autorităţile publice sau alte
instituții publice, inclusiv
structuri subordonate
acestora, pentru situri
contaminate istoric aflate în
proprietate sau puse la
dispoziţia acestora de către
proprietar – printr-un act
juridic - în vederea
implementării proiectului

Activități eligibile

Proiectele vor cuprinde activităţi de
decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale
şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării
sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre
finanţare se vor concentra pe diminuarea
riscului existent pentru sănătatea umană şi
pentru mediu cauzat de activităţile industriale
desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri
adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate,
astfel încît să se atingă riscul acceptabil.

Valoarea
grantului
NA
Buget alocat
apelului:
5.716.409
euro

Contribuția
beneficiarului
Pentru
beneficiari
autorități
publice locale/
instituții
subordonate
acestora,
finanțate de la
bugetul de
local:
Minim 2%

Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o
opțiune prioritară pentru acțiunile de
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor
poluate).

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de la
bugetul de
stat:
Minim 15%
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Termen
limită
30 iunie
2022

Informații
suplimentare
https://www.f
onduriue.ro/comuni
care/noutatiamoi/details/6/14
24/poimprelunge%C8
%99teperioada-dedepunere-acererilor-definan%C8%9
Bare%C3%AEncadrulapelului-deproiectepoim-nr-2714-3reducereasuprafe%C8
%9Belorcontaminateistoric
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Managementul
riscului la
inundații,
eroziune costieră
și alte riscuri
identificate prin
evaluarea
naţională a
riscurilor

Promovarea
acțiunilor orientate
spre prevenirea
principalelor riscuri
accentuate de
manifestările
schimbărilor
climatice, îndeosebi
inundații și eroziune
costieră, în vederea
evitării pagubelor
economice și
pierderii de vieți
omenești, precum și
a conformării cu
cerințele directivelor
din sector

Ministerul Apelor și Pădurilor
în parteneriat cu structurile
specializate să implementeze
măsurile specifice din cadrul
PMRI pentru acțiuni de tip A;
Ministerul Apelor și Pădurilor
în parteneriat cu ONG-urile și
alte structuri cu specializare în
domeniul ecologic, pentru
acțiuni de tip A;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RĂ MARE, AP 5,
O.S. 5.1)

Activități eligibile

Valoarea
grantului

A.

Acțiuni pentru managementul riscului la
inundații

B.

Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere

C.

Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva
altor riscuri

Prin program
sau ghidul
solicitantului
nu se propun
valori maxime
ale
proiectelor.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
30 iunie
2022

Informații
suplimentare
https://bit.ly/3
hKXDi7

Administrația Națională de
Meteorologie - pentru acțiunile
de tip A specifice ANM;
Administrația Națională “Apele
Române” pentru acțiuni de tip
B;
Alte organisme cu atribuţii în
prevenirea şi managementul
la nivel național a riscurilor
identificate pe baza evaluării
naţionale – pentru acțiuni de
tip C.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Apel de proiecte
pentru
dezvoltarea
infrastructurii de
management
integrat al
deșeurilor proiecte noi de
investiții

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 2014 2020, AP 3, OS
3.1)

Obiectivul
programului
Reducerea
numărului
depozitelor
neconforme şi
creşterea gradului
de pregătire pentru
reciclare a
deşeurilor în
România

Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene;
Ministerul Mediului;
Instituții publice cu
responsabilități în domeniul
managementului deșeurilor, în
parteneriat cu Ministerul
Mediului;
Primăria Municipiului
Bucureşti, primăriile de sector;
Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor/ Administrația
Fondului pentru Mediu;
Administrația Fondului pentru
Mediu.
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

A.

Proiecte noi integrate/ individuale pentru
consolidarea şi extinderea sistemelor de
management integrat al deşeurilor;
B. Consolidarea capacităţii instituţionale a
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru guvernanța în domeniul
managementului al deșeurilor (pentru
sprijinirea implementării PNGD) precum și
a instituțiilor publice cu responsabilități în
domeniul managementului deșeurilor;
C. Implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti;
D. Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri industriale
periculoase și nepericuloase;
E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și
post 2020 (după caz);
Proiecte de închidere a depozitelor neconforme
de deșeuri municipale (neincluse în proiectele
de management integrat ale deșeurilor la nivel
județean).

Valoarea
grantului
Nu există
plafoane
valorice
privind
dimensiunea
proiectelor

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Pentru
beneficiari
autorități
publice locale:

1 iulie 2022

http://mfe.gov
.ro/poimghidulsolicitantuluidezvoltareainfrastructuriidemanagementintegrat-aldeseurilorproiecte-noi/

Minim 2%

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de la
bugetul de
stat:
Minim 15%
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
național de
construcții de
interes public
sau social

Obiectivul
programului
Construirea,
reabilitarea,
modernizarea,
dotarea și
extinderea unui
obiectiv, finalizarea
unui obiectiv
demarat anterior de
beneficiar

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Autoritățile administrației
publice centrale,
autoritățile administrației
publice locale,

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea
și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui
obiectiv demarat anterior de beneficiar.
1.

Subprogramul ”Săli de sport”

alte instituții publice și instituții
de interes public și persoane
juridice recunoscute ca fiind
de utilitate publică în condițiile
legii,

2.

Subprogramul ”Bazine de înot”

3.

Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.

Subprogramul ”Așezăminte culturale”

alte entități ce funcționează în
baza unor legi speciale,

5.

Subprogramul ”Unități și instituții de
învățământ de stat”

inclusiv persoane fizice și
juridice în cazul
Subprogramului ”Lucrări în
primă urgență”

6.

Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.

Subprogramul ”Unități sanitare”

8.

Subprogramul ”Săli de cinema”

9.

Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

https://www.c
ni.ro/proiecte/
documenteutile

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de
locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și
drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de
epurare și sisteme de alimentare cu apă”
F.
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Subprogramul ”Alte obiective de interes
public sau social în domeniul construcțiilor”
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
9, PI 9.1)

Unități Administrativ
Teritoriale Oraș/ Municipiu/
sectoarele municipiului
București - ca membre în
Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/
Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați de
servicii sociale
Furnizori publici și privati 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
Întreprinderi de economie
socială de inserție
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
10:00

http://www.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara9/apelurilansate

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:

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

•

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;

Minim 2%
pentru
celelalte
categorii de
beneficiari

•

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

30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;

•

construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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 non-roma) 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;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

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:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor se
stabililesc de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

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

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene

•

Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea
pe piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

•

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv
în cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

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

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Combaterea discriminării și a segregării
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

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
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4,
O.S. 4.1)
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Obiectivul
programului
Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

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

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
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

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

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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

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

Obiectivul
programului
Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate 2020
şi cu Strategia
Naţională şi Planul
de Acţiune pentru
Conservarea
Biodiversităţii 2014
– 2020

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.
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•

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
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/poim-175milioaneeuro-pentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelor
-degradate/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Dezvoltarea
infrastructurii de
termoficare –
proiecte noi

Promovarea
investiţiilor în
eficiența energetică
a sectorului de
termoficare în
vederea reducerii
pierderilor în rețelele
de transport și
distribuție a
agentului termic.

Unități administrativ teritoriale
definite conform prevederilor
legale în vigoare, prin
autoritățile publice locale din
localitățile selectate (care au
implementat proiecte în cadrul
POS Mediu 2007-2013 în
cadrul AP 3) precum și din
alte localități, în limita
resurselor financiare
disponibile

•

Proiecte integrate de termoficare în cele 7
orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași,
Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara,
Focșani) pentru continuarea investițiilor
începute în perioada 2007-2013 prin POS
Mediu 2007-2013, în vederea asigurării
sustenabilității

•

Proiectele de termoficare ale altor autorități
locale (altele decât cele 7 orașe
preidentificate la nivelul POIM) care sunt
propuse şi selectate spre finanţare în
condiţii similare celor utilizate pentru
proiectele prioritare, în funcţie de resursele
financiare disponibile, în vederea creșterii
confortului termic al consumatorilor
simultan cu scăderea costurilor aferente
producerii și consumului de energie și
luând în considerare evoluțiile în domeniul
eficienței energetice la nivelul centrelor
urbane.

Contribuția la
susținerea
managementului
energiei durabile la
nivelul localităților
sărace/
subdezvoltate din
România, prin
îmbunătățirea
infrastructurii
municipale, sporirea
capacității și
gradului de
conștientizare cu
privire la eficiența
energetică și
energia
regenerabilă

Unitățile administrativteritoriale din regiuni sărace/
subdezvoltate ale României

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în
cadrul Programului trebuie să se încadreze în
cel puțin unul din următoarele domenii specifice:

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTU
RĂ MARE 20142020, AP 7, OS
7.1)

Guvernul
României

Fondul de
acțiune în
domeniul
managementului
energiei durabile

Instituit prin
ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.
158/ 2020
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Activități eligibile

•
•
•
•
•
•
•

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Maxim
20.000.000
euro

Minim 2%

31
decembrie
2021, ora
17

https://mfe.go
v.ro/poimghidulsolicitantuluidezvoltareainfrastructuriidetermoficareproiecte-noi/

Variabilă

15%

31
decembrie
2025

http://legislati
e.just.ro/Publi
c/DetaliiDocu
ment/229831

reabilitarea termică a clădirilor publice,
termoficare,
furnizarea de energie,
inclusiv regenerabilă,
iluminat public,
transport public,
planificare urbană.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
măsurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la
nivelul
autorităților și
instituțiilor
publice locale,
pentru regiunile
mai puțin
dezvoltate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATEA
ADMINISTRATIV
Ă, AP 2, OS 2.2)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea
transparenței, eticii
și integrității în
cadrul autorităților și
instituțiilor publice

Municipiile și județele din
regiunea mai dezvoltată care
nu au obținut finanțare în
cadrul apelului, respectiv
municipiile și județele din
regiunile mai puțin dezvoltate
care nu au obținut finanțare în
cadrul apelului

Activități eligibile

•

•

•
Pot fi parteneri (asociați) în
cadrul acestui apel:
•
alte municipii sau județe
din regiunea mai
dezvoltată, respectiv alte
municipii sau județe din
regiunile mai puțin
dezvoltate;
•
orice alte autorități/
instituții publice locale
(de la nivelul județelor și
municipiilor);
•
ONG-uri;
•
parteneri sociali
(organizaţii sindicale,
organizații patronale,
precum și formele de
asociere ale acestora cu
personalitate juridică);
instituții de învățământ
superior acreditate.

•
•
•

•

dezvoltarea capacității analitice de a
efectua activități de evaluare a riscurilor
pe planuri sectoriale de acțiune de
combatere a corupției;
efectuarea de sondaje privind percepţia
publică, studii, analize și cercetări
științifice privind aspecte legate de
corupție;
elaborarea și implementarea unor
mecanisme de cooperare cu societatea
civilă, precum și între autoritățile/instituțiile
publice privind monitorizarea și evaluarea
implementării măsurilor anticorupție;
elaborarea de ghiduri de bune practici
privind combaterea corupției, prevenirea
conflictelor de interese;
creşterea gradului de conştientizare
publică şi campanii de educație
anticorupție;
creșterea nivelului de educație
anticorupție pentru personalul din
autoritățile/ instituțiile publice (prin
intermediul unor programe şi curricula
specifice de formare profesională);
cursuri de formare privind etica și
integritatea care se adresează
personalului din autoritățile/ instituțiile
publice (de exemplu, consilierii de etică,
persoanele alese prin vot, personal de
conducere).

Valoarea
grantului
Minim
250.000 lei
Maxim
415.000 lei

Contribuția
beneficiarului

2%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.po
ca.ro/anunturi
/lansare-inconsultare-aghiduluisolicitantuluipentru-cp-152021mysmis-poca924-2-2pentruregiunile-maiputindezvoltate/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Protejarea
sănătății
populației în
contextul
pandemiei
cauzate de
COVID-19

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RĂ MARE 20142020, AP 9, OS
9.1)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea capacității
de gestionare a
crizei sanitare
COVID-19

Spitalele publice de fază I și II
și suport COVID din sistemul
sanitar de stat
Alte unități sanitare publice
inclusiv unități sanitare cu
personalitate juridică aferente
sistemului național de
apărare, ordine publică şi
securitate națională, precum
și cele aferente sistemului de
transport, pentru care
Ministerul Sănătății stabilește
necesitatea dotării/ reabilitării,
în contextul consolidării
infrastructurii medicale pentru
a face față provocărilor dicate
de combaterea epidemiei de
COVID-19

Activități eligibile

•

•

Instalarea de sisteme de detectare,
semnalizare, alarmare incendii, cu
acoperire totală, și de detectare
semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă pentru creșterea gradului de
securitate la incendii;
Reabilitarea / modernizarea / extinderea
infrastructurii electrice, de ventilare și
tratare a aerului, precum și infrastructura
de fluide medicale.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiectele de
tip A este de
100.000 de
euro.

Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiectele de
tip B este de
1.500.000 de
euro.

Contribuția
beneficiarului
0%

Informații
suplimentare

Termen
limită
Apel
nelansat
Ghid supus
consultării
publice.
Propunerile
și sugestiile
publicului
pot fi trimise
la
adresa de
email:
secretariat.d
gpim@mfe.
gov.ro
până la data
de 7 martie
2021.

https://mfe.go
v.ro/poimconsultarepublicaghidulcrestereasiguranteipacientilor-instructurispitalicestipublice-careutilizeazafluidemedicale/

Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiecte unice
care vizează
ambele tipuri
A și B este de
1.600.000
euro.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Măsuri de
reducere a
contaminării cu
substanțe
periculoase în
depozite
municipale
temporare

(MECANISM
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea capacității
de a gestiona/
reduce/ elimina
riscurile generate de
substanțele
periculoase și
deșeurile
municipale.

Autorități locale sau regionale
(municipale/ județene)

Activități eligibile

•

Servicii de consultanță;

•

Desfășurarea unor întâlniri de lucru,
workshop-uri virtuale, cu scopul consultării
factorilor de decizie pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor privind
închiderea depozitelor temporare de
deșeuri municipale, vizate de proiect;

Proiectul poate fi implementat
și în parteneriat cu una sau
mai multe entități din România
și/sau Statele Donatoare
•

Elaborarea unor studii de impact asupra
mediului privind riscurile create de
depozitele temporare de deșeuri
municipale;

•

Elaborarea măsurilor și acțiunilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;

•

Elaborarea unor studii de fezabilitate
privind implementarea măsurilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;

•

Implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor temporare de deșeuri
municipale;

•

Elaborarea unor ghiduri de bune practici în
vederea replicării rezultatului proiectului
sau a măsurilor de închidere precum și
implementarea acestora.

APEL
NELANSAT
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Valoarea
grantului
Minim
1.300.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
MzTJNA

Maxim
2.500.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

RO-CULTURA
Consolidarea
antreprenoriatul
ui cultural și
dezvoltarea
publicului

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

Obiectivul
programului
a) consolidarea
antreprenoriatului
cultural;
b) dezvoltarea
publicului;
c) întărirea
cooperării culturale
și a schimbului
cultural între statele
donatoare și
România.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

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

▪

Organizație
neguvernamentală

▪

▪

▪
Societate comercială și
societate cooperativă
▪
▪
▪

APEL
NELANSAT

▪

▪
▪
▪

•
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inițiative de artă contemporană (artă
plastică, artă dramatică, muzică, etc.);
producții artistice rezultate ca urmare a
documentării istoriei culturale a
minorităților și grupurilor sociale, etnice și
culturale, altele decât minoritatea romă;
abordări inovative ale patrimoniului
cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
schimb de experiență, know-how și bune
practici în sectoarele culturale și creative
cu entități din statele donatoare;
inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/
profesioniștilor din sectoarele culturale și
creative și/sau a lucrărilor acestora;
dezvoltarea potențialului de angajare în
cadrul sectoarelor culturale și creative;
dezvoltarea sau actualizarea
competențelor și abilităților artiștilor și
profesioniștilor activi în sectoarele
culturale și creative, adaptate unui mediu
în continuă schimbare;
dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de
instruire formală și non-formală, mentorat,
job shadowing, etc.;
dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
creșterea incluziunii și conștientizării
publice cu privire la diversitatea culturală;
implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
abordări interdisciplinare.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Între 50.000
euro și
200.000 euro

- 0% dacă
solicitantul
este instituție
publică de
cultură sau
organizație
neguvername
ntală

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://www.r
ocultura.ro/stiri
/au-intrat-invigoare-amodificarilesicompletarileschemelor

- minim 10%
dacă
solicitantul
este IMM
societate
comercială
sau IMM
societate
cooperativă
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
privind
reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră
în transporturi,
prin promovarea
infrastructurii
pentru vehiculele
de transport
rutier nepoluant
din punct de
vedere energetic

APEL
NELANSAT

PAGINA 29 DIN 31

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
infrastructurii de
alimentare a
vehiculelor cu
energie electrică

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Unitățile administrativ
teritoriale - municipii, altele
decât cele reședință de județ,
localități declarate statiuni
turistice și localități aferente
zonelor metropolitane ale
municipiilor reședință de județ

Prin Program se finanţează stațiile de
reîncărcare formate din minimum 2 puncte de
reîncărcare, alimentate de același punct de
livrare din rețeaua publică de distribuție, din care
1 punct de reîncărcare permite încărcarea
multistandard în curent continuu, la o putere ≥
50 Kw și 1 punct de reîncărcare permite
încărcarea în curent alternativ la o putere ≥22
Kw a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare
va permite încărcarea simultană la puterile
declarate.

Suma maximă
finanţată
pentru
instalarea
unei stații de
reîncărcare
este de
190.000 lei
Valoarea
maximă
acordată
variază în
funcţie de tipul
de beneficiar

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Apel nelasat

http://econsultare.go
v.ro/w/proiect
ul-de-ordinpentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindreducereaemisiilor-degaze-cuefect-de-seraintransporturiprinpromovareainfrastructuriipentruvehiculele-detrans/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Proiect de
ORDONANŢĂ DE
URGENȚĂ
pentru aprobarea
unor măsuri de
sprijin decontate
din fonduri
europene, pentru
extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale
din secțiile de
anestezie și
terapie intensivă,
în contextul
riscului de
infecţie cu
coronavirusul
SARS-CoV-2

Extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de anestezie
și terapie intensivă,
în contextul riscului
de infecție cu
coronavirusul
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase;
Primăria Municipiului
București/ autorități ale
administrației publice locale
cu competență în domeniul
asistenței de sănătate publică
și alte Autorități publice locale
pentru spitale județene de
urgență/ Spitale de urgență/
Institute medicale/ Spitale de
boli infecțioase pe care le au
în gestionare/ administrare;
Parteneriatele dintre
beneficiarii menționați mai
sus.

Activități eligibile

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de
anestezie și terapie intensivă.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://econsultare.go
v.ro/w/proiect
-ordonantade-urgenta-aguvernuluipentruaprobareaunor-masuride-sprijindecontatedin-fondurieuropenepentruextindereareabilitareasaumodernizarea
infrastructuriide-gazemedicale-din/

APEL
NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.
155 din 3
septembrie 2020
privind unele
măsuri pentru
elaborarea
Planului naţional
de relansare şi
rezilienţă
necesar
României pentru
accesarea de
fonduri externe
rambursabile şi
nerambursabile
în cadrul
Mecanismului de
redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării stării
economiei naţionale
după criza generată
de COVID-19,
creşterea
economică şi
crearea de locuri de
muncă necesare
pentru incluziunea
forţei de muncă,
sprijinirea tranziţiei
verzi şi a celei
digitale pentru
promovarea creşterii
durabile

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
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ministerele de resort,
singure sau în
parteneriate
interinstituţionale sau
împreună cu autorităţi
publice centrale/ locale
sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ
superior de stat şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
operatorii de apă şi
canalizare;
autorităţile publice locale
ale localităţilor rurale
limitrofe localităţilor
urbane;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
instanţele de judecată,
parchete, etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin
ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în următoarele
domenii:

În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului de
investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

a) adaptarea la schimbări climatice;
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism
şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura
educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul transferului tehnologic
pentru extindere/ reabilitare/ modernizare clădiri,
inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/
utilaje/ dotări independente;
e) apă-canalizare;
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de
urgenţă prin extinderea reţelei
de subunităţi de intervenţie din structura
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
h) constituirea unor depozite regionale şi
crearea stocurilor de materiale şi
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate
scăzută generate de manifestarea riscurilor;
i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar
şi sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală,
inclusiv prin robot process automation, a
serviciilor administraţiei publice centrale şi
locale.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

https://mfe.go
v.ro/pnrr/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

PAGINA 1 DIN 4

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

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

Finanțarea națională se alocă pentru activități
suport în sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la
conferințe etc.). Aceasta 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
Chiar;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România in
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 trebuie să conducă la
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://uefiscdi
.gov.ro/premie
reaparticiparii-laorizont-2020
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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

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

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;
universităţ/ 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.
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Activități eligibile

•

•

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
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poim-175milioane-europentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelordegradate/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
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
INFRASTRUCTUR
A 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

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

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

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

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 155
din 3 septembrie
2020 privind unele
măsuri pentru
elaborarea
Planului naţional
de relansare şi
rezilienţă necesar
României pentru
accesarea de
fonduri externe
rambursabile şi
nerambursabile în
cadrul
Mecanismului de
redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării stării
economiei
naţionale după
criza generată de
COVID-19,
creşterea
economică şi
crearea de locuri
de muncă
necesare pentru
incluziunea forţei
de muncă,
sprijinirea tranziţiei
verzi şi a celei
digitale pentru
promovarea
creşterii durabile

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)

PAGINA 4 DIN 4

ministerele de resort,
singure sau în
parteneriate
interinstituţionale sau
împreună cu autorităţi
publice centrale/ locale
sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ
superior de stat şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
operatorii de apă şi
canalizare;
autorităţile publice locale
ale localităţilor rurale
limitrofe localităţilor
urbane;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
instanţele de judecată,
parchete, etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat,
prin ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în
următoarele domenii:
a) adaptarea la schimbări climatice;
b) mobilitate urbană, regenerare urbană,
turism şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura
educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul transferului
tehnologic pentru extindere/reabilitare/
modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare
cu echipamente/ utilaje/ dotări independente;
e) apă-canalizare;
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii
de urgenţă prin extinderea reţelei
de subunităţi de intervenţie din structura
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
h) constituirea unor depozite regionale şi
crearea stocurilor de materiale şi
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate
scăzută generate de manifestarea riscurilor;
i) proiecte de infrastructură din sistemul
judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de transformare/ tranziţie digitală,
inclusiv prin robot process automation, a
serviciilor administraţiei publice centrale şi
locale.

Valoarea
grantului
În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului de
investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limita

Informații
suplimentare

Neprecizat

https://mfe.go
v.ro/pnrr/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenste,
Norvegia și
Guvernul
României

ACTIVE CITIZENS
FUND ROMÂNIA Dezvoltarea
comunităților
rurale interetnice

Obiectivul acestui
Apel este să
contribuie la
dezvoltarea pe
termen mediu și
lung a
comunităților
rurale interetnice
și să
îmbunătățească
situația romilor în
România.

NOU!

Solicitanți eligibili

Organizațiile
neguvernamentale și nonprofit (ONG)

Activități eligibile

•

Dezvoltarea comunităților rurale
interetnice

Valoarea
grantului
Granturi
medii
Minim 50.001
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

20 aprilie
2021, ora
16:00

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-8-runda2/

Maxim 75.000
euro
Granturi mari
Minim 75.001
euro

https://activeci
tizensfund.ro/
wpcontent/uploa
ds/2021/02/G
hidulSolicitantilor_
Apel2_Runda-21.pdf

Maxim
150.000 euro

Islanda,
Liechtenste,
Norvegia și
Guvernul
României

ACTIVE CITIZENS
FUND ROMÂNIA Acțiuni de
advocacy pentru
incluziunea socială
a grupurilor
vulnerabile

NOU!
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Obiectivul acestui
Apel este să
susțină acțiuni de
advocacy la nivel
local/ național
pentru justiția
socială și
incluziunea
grupurilor
vulnerabile și să
crească
capacitatea
grupurilor
vulnerabile.

Organizațiile
neguvernamentale și nonprofit (ONG)

•

Acțiuni de advocacy pentru incluziunea
socială a grupurilor vulnerabile

Granturi
medii
Minim 50.001
euro

0%

20 aprilie
2021, ora
16:00

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-7-runda2/

Maxim 75.000
euro
Granturi mari
Minim 75.001
euro
Maxim
150.000 euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenste,
Norvegia și
Guvernul
României

ACTIVE CITIZENS
FUND ROMÂNIA Sprijin strategic
pentru drepturile
omului și
tratament egal

Consolidarea
rolului ONG-urilor
în advocacy și
monitorizare
(watchdog) privind
drepturile omului
și tratament egal,
egalitatea de gen
și combaterea
violenței bazate
pe gen;

NOU!

Solicitanți eligibili

Organizațiile
neguvernamentale și nonprofit (ONG)

Activități eligibile

•

•

Creșterea
nivelului de
conştientizare a
cetățenilor cu
privire la drepturile
lor
Islanda,
Liechtenste,
Norvegia și
Guvernul
României

ACTIVE CITIZENS
FUND ROMÂNIAActivism civic și
advocacy

NOU!

Creșterea
implicării
cetățenilor în
activități de tip
watchdog,
monitorizare și
advocacy la nivel
local și central.

Proiectele eligibile tratează drepturile
omului în contextul provocărilor actuale
legate de întărirea democrației, reducerea
sărăciei și schimbarea perspectivei către o
abordare bazată pe drepturi în diverse
domenii de activitate.
Sunt, de asemenea, eligibile proiectele
care furnizează servicii către persoanele
afectate/ la risc de a fi afectate de
discriminare și încălcarea drepturilor
omului, inclusiv violență bazată pe gen.

Valoarea
grantului
Granturi
medii
Minim 50.001
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

0%

20 aprilie
2021, ora
16:00

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-5-runda2/

0%

20 aprilie
2021, ora
16:00

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-3-runda2/

Maxim 75.000
euro
Granturi mari
Minim 75.001
euro
Maxim
150.000 euro

Organizațiile
neguvernamentale și nonprofit (ONG)

•

Sunt sprijinite măsurile de stimulare a
implicării cetățenilor în activități de tip
watchdog, monitorizare și advocacy
desfășurate de ONG-uri.

Granturi
medii
Minim 50.001
euro

•

Rețelele/ Coalițiile/ Platformele sunt
sprijinite în implementarea strategiilor pe
termen lung în domeniile relevante de
activitate.

Maxim 75.000
euro
Granturi mari
Minim 75.001
euro
Maxim
150.000 euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Islanda,
Liechtenste,
Norvegia și
Guvernul
României

ACTIVE CITIZENS
FUND ROMÂNIAEducație și
implicare civică

Creșterea
nivelului educației
civice
și
de
drepturile omului
și
a
implicării
cetățenilor

Organizațiile
neguvernamentale și nonprofit (ONG)

Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru proiecte
culturale

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Activități eligibile

•

Proiectele eligibile conțin abordări
integrate de creștere a nivelului educației
cetățenilor cu privire la drepturile civice și
drepturile omului pentru a îi sprijini în
exercitarea acestora.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Granturi
medii
Minim 50.001
Maxim 75.000
Euro

0%

20 aprilie
2021, ora
16:00

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-2-runda2/

Variabilă

Minim 10%

Ofertele
culturale
vor putea fi
completate
în
formularul
online
începând
cu 1 martie
ora 14:00.
Termenul
limită va fi
comunicat
ulterior.

https://www.af
cn.ro/finantari/
proiecteculturale.html

NOU!
Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Apel de proiecte
culturale –
sesiunea II / 2021

NOU!
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Domeniile pentru care se acordă finanțare:

arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material,
patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii
scrise, proiecte cu caracter repetitiv
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Apel de programe
culturale –
sesiunea 20212023

Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru programe
culturale derulate
în perioada 20212023

NOU!

Uniunea
Europeană

Fondul pentru
inovare
- Apel pentru
proiecte la scară
mică
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Sprijinirea
proiectelor la
scară mică care
demonstrează
tehnologii extrem
de inovatoare,
sprijinirea
proceselor sau
produselor care
sunt suficient de
mature și au un
potențialul de a
reduce emisiile de
gaze cu efect de
seră

Solicitanți eligibili

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale
O condiţie în acordarea
finanţării o constituie existenţa
a cel puţin 2 parteneri
instituţionali naţionali și/sau
internaţionali.

Entități private

Activități eligibile

Domeniile pentru care se acordă finanțare:
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material,
patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii
scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

Minim
150.000 lei

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim 25%

Ofertele
culturale
vor putea fi
completate
în
formularul
online
începând
cu 1 martie
ora 14:00.
Termenul
limită va fi
comunicat
ulterior.

https://www.af
cn.ro/finantari/
proiecteculturale.html

Minim 40%

10 martie
2021

https://ec.euro
pa.eu/inea/en/
newsevents/newsr
oom/commiss
ion-invests%E2%82%A
C100-millioninnovativecleantechnologyprojects

Maxim
200.000 lei

Prioritățile programelor multianuale:
•

Dezvoltarea de abordări interdisciplinare,
colaborative și/ sau în coproducţie;

•

Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la
platforme diverse de prezentare și difuzare,
inclusiv în mediul digital;

•

Promovarea diversităţii și a toleranţei;

•

Adresarea către zonele cu acces limitat la
cultură;

•

Dezvoltarea și diversificarea publicului.

•

Activități care sprijină inovarea în
tehnologiile și procesele cu emisii reduse
de carbon din sectoarele enumerate în
anexa I la Directiva ETS, inclusiv captarea
și utilizarea carbonului;

•

Activități care ajută la stimularea dezvoltării
și funcționării proiectelor care vizează
captarea și stocarea geologică a CO2;

Entități publice
Organizații internaționale
din statele membre UE,
Islanda şi Norvegia

Valoarea
grantului

Activități care dezvoltă și utilizează tehnologii
inovatoare pentru producerea energiei din surse
regenerabile și de stocare a energiei.

Valoarea
totală a
proiectului
variază între
2.500.000 și
7.500.000
euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Islanda,
Liechtenstei
,Norvegia

Program de
finanțare
Restaurarea
zonelor umede și
turbăriilor

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAȚIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)
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Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
stării ecologice în
habitatele
selectate
Refacerea zonelor
umede și a
turbăriilor țintă
pentru zonele
vizate specificate
în prezentul Ghid
al Solicitantului

Solicitanți eligibili

ONG
Societate comercială
Instituție publică
Instituție de cercetare
Instituție de învățământ
Partenerii de proiecte
eligibili sunt entitățile publice
sau private, comerciale sau
necomerciale, precum și
organizații nonguvernamentale, care au
calitatea de persoane juridice,
fie în statele Donatoare
(Norvegia, Islanda,
Liechtenstein), fie în România,
care sunt implicate în mod
activ în implementarea
proiectului și contribuie în mod
efectiv la acesta.

Activități eligibile

•

Lucrările destinate restaurării celor 45 de
zone umede/turbării prevăzute în Anexa la
Ghidul Solicitantului
•
Elaborare a documentelor pregătitoare
necesare implementării măsurilor dedicate
ecosistemelor, precum: studii de
fezabilitate, documentaţia necesară
eliberării avizelor şi acordurilor de mediu,
proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie,
studiu de evaluare a impactului asupra
mediului (EIA), studiu de evaluare
adecvată (EA), studii suport necesare
elaborarii documentaţiei de gospodărire a
apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.),
studii necesare documentaţiei tehnice
pentru autorizarea de construire (studii de
arhitectură, geotehnice, etc.), orice alte
studii sau actitivităţi necesare implementării
activităților, după caz.
• Activitățile de creştere a gradului de
conştientizare cu privire la necesitatea
conservării şi îmbunătăţirii stării de
conservare a zonelor umede și a
turbăriilor.

Valoarea
grantului
Valoare
minimă
proiect
700.000 euro

Valoare
maximă
proiect
900.000 euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

0% - dacă
promotorul de
proiect aparține
entităților
publice sau
private și
necomerciale,
altele decât
ONG

31 martie
2021, ora
17:00

http://mmediu.
ro/articol/apeldeschis-opencall-apel-depropuneripentrurestaurareazonelorumede-siturbariilor/359
8

10% - dacă
promotorul de
proiect este
entitate privată
cu caracter
comercial sau
ONG
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Consolidarea
capacității ONGurilor și
partenerilor sociali
de a se implica în
formularea și
promovarea
dezvoltării la nivel
local

Consolidarea
capacitatăţii
organizațiilor nonguvernamentale și
partenerilor sociali
(organizaţii
sindicale,
organizații
patronale, precum
și formele de
asociere ale
acestora cu
personalitate
juridică) de a se
implica în
formularea și
promovarea
dezvoltării la nivel
local.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATEA
ADMINISTRATIVĂ,
OS 2.1)

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

•

ONG-uri (inclusiv structurile
asociative ale autorităților
administrației publice,
camerele de comerț);

•

Parteneri sociali (organizaţii
sindicale, organizații
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică).

•

•
•

•

PAGINA 6 DIN 27

dezvoltarea de instrumente de
monitorizare și evaluare independentă a
politicilor și strategiilor la nivel local;
dezvoltarea de proceduri, mecanisme
pentru susținerea și promovarea
dezvoltării la nivel local și de interacțiune
cu autoritățile și instituțiile administrației
publice;
dezvoltarea/implementarea mecanismelor
de consultare a autorităților și instituțiilor
publice cu ONG-urile, partenerii sociali,
instituțiile de învățământ superior
acreditate, precum și a cetățenilor în
elaborarea politicilor și strategiilor la nivel
local;
dezvoltarea de mecanisme, proceduri,
instrumente de consolidare a dialogului
social și civic;
dezvoltarea capacității partenerilor sociali
și a ONG-urilor prin instruiri, activități
întreprinse în comun, participări și rețele
tematice
locale/regionale/naționale/europene;
sprijinirea de iniţiative de dezvoltare a
responsabilităţii civice, de implicare a
comunităţilor locale în viaţa publică și de
participare la procesele decizionale, de
promovare a egalități de șanse și
nediscriminării, precum și a dezvoltării
durabile.

Valoarea
grantului
Valoare
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect:
150.000 lei
Valoare
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect:
425.000 lei.

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 martie
2021, ora
23:59

http://www.po
ca.ro/cadrustrategic/cerer
ea-deproiecte-nrcp-14-2021mysmis-poca659-2-1pentruregiunile-maiputindezvoltate/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Crearea
infrastructurii
sociale necesare
ca urmare a
închiderii centrelor
de plasament în
vederea
dezinstituţionalizăr
ii copiilor protejați
în aceste instituții

Grup vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 8,
PI 8.1, OS 8.3, Apel
8.3C)

Solicitanți eligibili

Furnizorii de servicii sociale,
publici și privați, care dețin
centre de plasament ce
urmează a fi închise. Aceștia
pot încheia parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de drept
public aflate în subordinea
UAT și care desfășoară
activități în domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și fundații,
unități de cult)

Activități eligibile

Pentru închiderea unui centru de plasament se
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un
centru de plasament poate fi închis prin
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui
centru de zi.

Valoarea
eligibilă a unui
proiect:

Activităţile orientative eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:

Maxim
1.000.000
euro

•
•
•
•

•

•
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Valoarea
grantului

Minim
200.000

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limita
1 aprilie
2021

Informații
suplimentare
http://regioadrcentru.ro/g
hidurideschisedepunerii/

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea infrastructurii existente pentru
centrele de zi pentru copii;
construirea/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea caselor de tip familial/
apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor 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.

10 MARTIE 2021

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Drepturile omului –
Implementare la
nivel național

Îmbunătățirea
implementării
deciziilor Curții
Europene a
Drepturilor Omului
de la Strasbourg
(CEDO) și a
recomandărilor de
țară emise de alte
organisme ale
Consiliului
Europei

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Solicitanți eligibili

Entităţi publice centrale cu
responsabilități în domeniul
drepturilor omului și
ONG-uri active și cu
experiență dovedită în
domeniul drepturilor omului.
Parteneriatul între entități
publice/asociații ale
autorităților locale și ONG-uri
din România este obligatoriu,
constituind criteriu de
eligibilitate a proiectului.

Activități eligibile

•
•

•

•
•
•
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Dezvoltarea de documente de politici
publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri
de acțiune și pilotarea acestor măsuri,
Crearea unor mecanisme de acțiune
imediată în vederea implementării
recomandărilor formulate de organisme
ale Consiliului Europei,
Crearea unor mecanisme transparente de
informare a publicului cu privire la
recomandările și rapoartele de țară emise
de CEDO și de alte organisme,
Organizarea de campanii de comunicare
cu privire la drepturile omului,
Oferirea de asistență juridică pentru
victimele încălcării drepturilor omului,
Crearea unor mecanisme de consultare
cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în
vederea armonizării legislației naționale
cu documentele internaționale semnate și
ratificate de România.

Valoarea
grantului
Între 500.000
și 2.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
9 aprilie
2021

Informații
suplimentare
https://dezvolt
arelocala.frds.ro/
apeluldrepturileomului/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
incluziunii și
abilitarea
romilor
Runda a 2-a

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Obiectivul
programului
Creșterea
accesului și a
calității serviciilor
sectoriale sau
integrate pentru
romi, în
următoarele
sectoare:
asistență socială,
educație, ocupare,
sănătate și
locuire.
Abilitarea romilor
(Empowerment),
în special a
femeilor și
tinerelor rome, a
experților și
liderilor romi.

Solicitanți eligibili

Organizaţiile
neguvernamentale,

Activități eligibile

•

entităţile publice,
asociaţiile autorităţilor locale

•

•
•
•
•
•

Combaterea
oricărei forme de
discriminare a
romilor.

•
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furnizarea de servicii integrate (obţinerea
documentelor de identitate, servicii
educaţionale, servicii de ocupare, servicii
pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit);
furnizarea de informaţii persoanelor de etnie
romă, în special femeilor şi tinerelor rome,
cu privire la modalităţi de afirmare a
drepturilor acestora și de accesare a
serviciilor publice;
dezvoltarea capacităţilor individuale ale
persoanelor de etnie romă;
activităţi de creştere a responsabilităţii şi a
capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice
de a fi mai incluzive;
activităţi care promovează capacitatea de
organizare la nivel local a romilor;
formarea personalului şi a voluntarilor care
lucrează cu persoane de etnie romă;
campanii de creştere a conştientizării pe
teme de abilitare adresate persoanelor de
etnie romă, în special femeilor rome și
tinerilor romi cu niveluri scăzute de
conștientizare a drepturilor și de participare
în viața comunității;
schimburi de bune practici cu entităţi din
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe
teme de abilitare.

Valoarea
grantului
Minim
300.000 euro

Maxim
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
15 aprilie
2021

Informații
suplimentare
https://dezvolt
arelocala.frds.ro/
apelulcrestereaincluziunii-siabilitarearomilor/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Islanda,
Lichtenstein
și Norvegia

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

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

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)

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

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București precum
și Fundația Națională pentru
Tineret
Societatea Națională de
Cruce Roșie din România

Valoarea
grantului
Între 5.000 și
15.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
27 aprilie
2023

Informații
suplimentare
https://activeci
tizensfund.ro/
apel-4/

Promovarea și crearea de spații sigure și
motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica
și raporta situații de încălcare
a drepturilor omului, a se implica activ în
apărarea drepturilor omului și promovarea
tratamentului egal.
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice
sau private (mass media, dar nu exclusiv) în
vederea promovării și apărării drepturilor omului
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin
pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale
discriminării și incălcării drepturilor omului,
inclusiv servicii privind egalitatea de gen și
violența bazată pe gen;
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă
în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a
drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție
privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și
nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
•
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Inițiative care abordează perspectiva
drepturilor omului asupra îmbătrânirii
(ageism).

10 MARTIE 2021

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Schema de
granturi mici Electrificare
finanțată prin
Granturile SEE
(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Obiectivul
programului
Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și
securitate sporită
a aprovizionării

Solicitanți eligibili

Entitate privată sau publică;

Activități eligibile

•

Entitate comercială sau
necomercială;
Organizații
neguvernamentale.

•
•
•

•

•
•
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achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc. poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente - se
poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/ gospodărie electrificată;
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de
utilizare a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul
proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Valoarea
grantului
Între 30.000 și
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri
10-90% pentru
operatorii
economci

Termen
limita
29 aprilie
2021

Informații
suplimentare
https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renewe
ableenergy/roman
iaenergy/electrif
ication/6-1electrification/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Apel de proiecte –
Electrificare
finanțată prin
Granturi
Norvegiene

Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și
securitate sporită
a aprovizionării

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Entitate privată sau publică;

•

Entitate comercială sau
necomercială;

•

Organizații
neguvernamentale.

•
•

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

•
•

•

•
Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
şi Guvernul
României

Capacitate sporită
de a furniza
energie
regenerabilă –
Energie
hidroelectrică

(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)

Creșterea
capacității
instalate
hidroenergetice și
creșterea
numărului de
instalații pentru
producerea
energiei
hidroelectrice

Entități private

între 200.000
și 2.000.000
euro

Renovarea sau reînnoirea centralelor
hidroelectrice existente pentru a crește
puterea capacității de generare și eficiența
producției;

Minim
200.000 euro

•

Construirea de noi centrale hidroelectrice la
scară mică (<10 MW capacitate instalată);

Maxim
2.000.000
euro

•

Activități de creștere a capacității de
înmagazinare pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate secundară a
unui proiect;

Entități publice
Entități comerciale
Entități necomerciale
ONG-uri
din România

Instruirea personalului cu privire la
utilizarea și întreținerea echipamentelor,
oferite de către furnizorul echipamentelor,
ca parte integrantă a unui proiect de
investiții (activitate secundară în investiție
proiect).

Contribuția
beneficiarului
0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri

Termen
limita

10-90%

Informații
suplimentare

29 aprilie
2021

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renewe
ableenergy/roman
iaenergy/electrif
ication/6-1electrification/

31 mai
2021

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renewe
ableenergy/roman
iaold/romaniaenergy/call1.1-forproposalshydropower/

10-90% pentru
operatorii
economci

•

•
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achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:
poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR / gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente:
se poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR / gospodărie electrificată
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de
utilizare a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul
proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Valoarea
grantului

10 MARTIE 2021

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilorproiecte în
domeniul
incluziunii copiilor
romi în şcoală

(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)
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Obiectivul
programului
Creșterea
capacității
instituționale a
școlilor de a
asigura o
incluziune efectivă
a copiilor romi

Solicitanți eligibili

Consorţii compuse dintr-un
coordonator român şi 5 – 6
şcoli, cu minimum 20% copii
romi înscrişi fiecare

•

•

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Formarea profesorilor care lucrează cu
copii romi, în domenii precum: predarea
centrată pe copil, şcoala incluzivă şi
predarea într-un mediu multicultural;

Minim 60.000
euro

Elaborarea de noi curriculumuri referitoare
la un mediu incluziv şi multicultural;

•

Activităţi comune de învăţare/
conştientizare privind antidiscriminarea,
organizate pentru părinţii romi şi neromi;

•

Activităţi comune de conştientizare privind
incluziunea, organizate pentru elevii romi şi
neromi.

Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0-10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

4 iunie
2021, ora
13

http://www.ee
a4edu.ro/wpcontent/uploa
ds/2020/12/C
ALL_RCIS_2
020_RO.pdf
http://www.ee
a4edu.ro/apel
_roma2019/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A 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

Activități eligibile

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

•

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
Maxim
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

•

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Islanda,
Lichtenstein
și Norvegia

Program de
finanțare
Conştientizare
privind drepturile
omului şi
tratament egal –
granturi mici

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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)

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

5.000 - 50.000
euro

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București precum
și Fundația Națională pentru
Tineret
Societatea Națională de
Cruce Roșie din România

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
30 iunie
2021

Informații
suplimentare
https://activeci
tizensfund.ro/
apel-4/

Promovarea și crearea de spații sigure și
motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica
și raporta situații de încălcare
a drepturilor omului, a se implica activ în
apărarea drepturilor omului și promovarea
tratamentului egal.
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice
sau private (mass media, dar nu exclusiv) în
vederea promovării și apărării drepturilor omului
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin
pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale
discriminării și incălcării drepturilor omului,
inclusiv servicii privind egalitatea de gen și
violența bazată pe gen;
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă
în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a
drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție
privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și
nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
•
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Inițiative care abordează perspectiva
drepturilor omului asupra îmbătrânirii
(ageism).
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Islanda,
Lichtenstein
și Norvegia

Participare civică
în zone insuficient
deservite –

Stimularea
implicării civică în
zone și pentru
grupuri țintă
insuficient
deservite

Organizaţii neguvernamentale
şi non-profit (ONG)

granturi mici

•

Îmbunătăţirea educației civice și a
drepturilor omului în zone insuficient
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de
parteneriate între ONG-uri mari/ cu
experiență și ONG-uri mai mici/ cu mai
puţină experienţă

•

Susţinerea participării active a cetățenilor în
activități civice

Societatea Națională de
Cruce Roșie din România

•

Litigii/ cazuri întreprinse în justiţie privind
susţinerea participării cetăţenilor (consiliere,
asistență juridică etc.)

În cadrul acestui apel de
finanţare sunt încurajate
parteneriatele între ONG-uri
mici şi:

•

Organizarea de activități educaționale (în
afara sistemului formal) privind protecția
mediului/ schimbărilor climatice prin metode
experiențiale, inovatoare și creative.
Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii,
elevii/ studenţii etc.

•

Inițiative de advocacy şi de monitorizare a
politicilor prin abordări participative privind
probleme legate de protecția mediului/
schimbărilor climatice

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București,
precum și Fundația Națională
pentru
Tineret

• alte ONG-uri active în
acelaşi domeniu sau în alte
domenii de activitate
complementare, precum
mediu şi schimbări
climatice, buna guvernare,
educație, dezvoltarea
comunității etc.
alți stakeholderi (membri ai
comunităţii, autorități, instituții
publice, mass-media, sectorul
privat)
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Activități eligibile

Valoarea
grantului
Între 5.000 și
50.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
30 iunie
2021

Informații
suplimentare
https://activeci
tizensfund.ro/
apel-1/

Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu
protecția mediului/ schimbărilor climatice
(consiliere, asistență juridică etc.)
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României
Secretariatu
l General al
Guvernului Departamen
tul 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
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Asociaţiile, fundaţiile, unităţile
de cult, organizaţiile
neguvernamentale ale
românilor de pretutindeni,
organizaţiile internaţionale

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.

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

Valoarea
grantului
Maxim
100.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim 5%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

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

Educaţie - sprijinirea procesului de integrare a
românilor care îşi au 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
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
Naţional de Sprijin
al României în
sectorul vitivinicol
2019-2023

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

Solicitanți eligibili

Persoane juridice cu
domiciliul fiscal în România

Activități eligibile

•

Instituţii şi unităţi de
cercetare-dezvoltare
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

•
•
•
•

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.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-piata/vitivinicole/progr
amul-nationalde-sprijin-insectorulvitivinicol2019-2023

Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației
(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de prezentare
și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/ sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
•
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c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente
recepției, producției, ambalării, depozitării,
pentru laboratoarele pentru controlul
calității, pentru imobilele cu destinația de
prezentare și vânzare, precum și pentru
sălile de degustare.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul
cercetării si
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
romanești in
proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe
in totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.

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

Finanțarea naționala se aloca pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistică, participări la conferințe
etc.). Aceasta 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
Romania in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Activitățile propuse trebuie sa conducă la
consolidarea capacitații instituționale de a
participa in mod susținut la noi competiții
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.
•

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

https://uefiscd
i.gov.ro/premi
ereaparticiparii-laorizont-2020
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Kaufland
România

Program de
finanțare
START ONG 2021
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Obiectivul
programului
Încurajarea
organizațiilor nonguvernamentale,
grupurilor
informale/de
inițiativă și
instituțiilor să
dezvolte și să
implementeze
proiecte de
responsabilitate
social care să
ducă la
dezvoltarea
comunităților din
care acestea fac
parte

Solicitanți eligibili

ONG-urile și fundațiile;
Instituțiile publice (unități de
învățământ preuniversitar:
grădinițe, școli, licee/colegii,
centre de copii/bătrâni,
cantine sociale publice) care
au personalitate juridică
proprie;
Grupurile informale/de
inițiativă.

Activități eligibile

Programul susține proiecte care au un impact
pozitiv în:
•

Educație

•

Sănătate

•

Mediu

•

Social

Cultură

Valoarea
grantului
Proiecte în
valoare
maximă de
1.000 euro;
Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
1.000 și 5.000
euro;
Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
5.000 și
10.000 euro.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Se
derulează
sesiuni
lunare de
depunere
pe
parcursul
anului 2021

https://starton
g.ro/storage/2
021/StartONG
-Regulament2021.pdf?fbcli
d=IwAR2iZP9
eGMQTKusqv
HdHH7Mf22R_O3
BRl3dgUY0az
58d20W3dsp
b9GuufY
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
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

Unități Administrativ
Teritoriale Oraș/ Municipiu/
sectoarele municipiului
București - ca membre în
Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/
Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor 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.
Întreprinderi de economie
socială de inserție
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

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:

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

•

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;

Minim 2%
pentru celelalte
categorii de
beneficiari

•

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

30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;

•

construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
10:00 –

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

pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/
9/9.1/1/7R
EGIUNI si
POR/2019/
9/9.1/1/BI

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate
(roma și non-roma)
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;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

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:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
DLRC

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

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene

•

Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea
pe piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

•

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv
în cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

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

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Suma minimă
aferentă unei
fișe de proiect
este 101.000
euro,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.

Combaterea discriminării și a segregării
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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

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

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.
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Activități eligibile

•

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
Maxim
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/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
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
INFRASTRUCTUR
A 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

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

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

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

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
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

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.

Maxim
200.000 euro,
respectiv
acoperirea
parțială, în
cuantum 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

Maxim
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
într-unul din domeniile
culturale înainte de
01.01.2020
Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

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

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

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
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 într-unul
dintre domeniile culturale

•

Măsura A: Organizatori de festivaluri și
evenimente culturale

•

Măsura B: Librării

•

Măsura C: Edituri

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

•

Măsura D: Cinematografe

APEL NELANSAT

Activități eligibile

Valoarea
grantului
Maxim
1.800.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

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

care a fost înființată și a
desfășurat activitate cu
conținut și caracter cultural
într-unul din domeniile
culturale înainte de
01.01.2020
Sunt eligibile și întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Program de
finanțare
RO-CULTURA
Consolidarea
antreprenoriatului
cultural și
dezvoltarea
publicului

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

Obiectivul
programului
a) consolidarea
antreprenoriatului
cultural;
b) dezvoltarea
publicului;
c) întărirea
cooperării
culturale și a
schimbului cultural
între statele
donatoare și
România.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

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

•

Organizație
neguvernamentală

•

Societate comercială și
societate cooperativă

•

•
•
•
•

APEL NELANSAT
•

•
•
•

•

PAGINA 27 DIN 27

inițiative de artă contemporană (artă
plastică, artă dramatică, muzică etc.);
producții artistice rezultate ca urmare a
documentării istoriei culturale a
minorităților și grupurilor sociale, etnice și
culturale, altele decât minoritatea romă;
abordări inovative ale patrimoniului
cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
schimb de experiență, know-how și bune
practici în sectoarele culturale și creative
cu entități din statele donatoare;
inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/
profesioniștilor din sectoarele culturale și
creative și/sau a lucrărilor acestora;
dezvoltarea potențialului de angajare în
cadrul sectoarelor culturale și creative;
dezvoltarea sau actualizarea
competențelor și abilităților artiștilor și
profesioniștilor activi în sectoarele
culturale și creative, adaptate unui mediu
în continuă schimbare;
dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de
instruire formală și non-formală, mentorat,
job shadowing, etc.;
dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
creșterea incluziunii și conștientizării
publice cu privire la diversitatea culturală;
implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
abordări interdisciplinare.

Valoarea
grantului
Între 50.000
euro și
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
- 0% dacă
solicitantul este
instituție
publică de
cultură sau
organizație
neguvernament
ală

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://www.ro
cultura.ro/stiri/
au-intrat-invigoare-amodificarilesicompletarileschemelor

- minim 10%
dacă
solicitantul este
IMM societate
comercială sau
IMM societate
cooperativă
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană

Apel de proiecte
INNO4COV-19

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Acordarea de
sprijin financiar
companiilor cu
scopul de a
accelera
dezvoltarea și
comercializarea
soluțiilor
inovatoare care
abordează
COVID-19 și care
au fost deja
validate în medii
de laborator
(TRL6 sau mai
mare)

Companii sau mici consorții
de companii stabilite întrunul dintre statele membre
UE sau țările asociate
H2020.
Sectoarele de interes pot
include asistență medicală/
medicină/ biotehnologie/
biofarma și subiecte legate
de IT (de exemplu, robotică,
automatizare, electronică,
nanotehnologii etc.).

Activități eligibile

•

•

•

•

Eșantionare, screening, diagnostic și
prognostic rapid, rentabil și ușor de
implementat sisteme, care pot include, de
exemplu, noi metode de screening pentru
plămâni, folosind pentru exemplu
Inteligența Artificială sau soluții fotonice
avansate sau metode de detectare a
prezenței unor parametrii legați de agentul
patogen.
Sisteme de supraveghere a mediului
(canalizare, aer etc.) și analize de date ca
santinelă pentru contaminare virală, (re)
apariție și răspândire în comunități, bazată.
Senzori cu cost redus, dispozitive portabile
inteligente și robotică / Inteligența Artificială
pentru telemedicină, teleprezență și
monitorizarea continuă la distanță a
parametrilor pacienților COVID-19.
Protecția practicienilor din domeniul
sănătății și a publicului larg; senzori,
sterilizare, inclusiv soluții de robotică și
Inteligența Artificială, pentru dezinfectare și
distanțare socială în medii precum
asistența medicală, spațiile publice și
clădirile.

Valoarea
grantului
Maxim
100.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

30 aprilie 2021

http://www.inn
o4cov19.eu/op
encall/?fbclid=Iw
AR0CL48MKm
I8la7bhfKeepb
TZpUx2j2NzC
bKXW7MHs4o
7xPwLTuiL9C
Er9Q

Solicitanții pot să selecteze un singur domeniu
tehnologic în care se încadrează propunerea lor.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19
Proiecte de tip B –
Crearea unor
capabilități
medicale mobile/
formațiuni
medicale mobile de
diagnostic și
tratament utilizate
în combaterea
răspândirii COVID19/ spitale
modulare rol 1, 2 și
3/ containere de
logistică medicală

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 9, OS
9.1)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID19

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență (IGSU),
Ministerul Apărării Naționale,
în parteneriat cu IGSU
Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase;
Primăria Municipiului
București și alte Autorități
publice locale pentru spitale
județene de urgență/ Spitale
de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase pe care le au în
gestionare/ administrare;

Activități eligibile

•

Crearea unor capacități medicale mobile/
formațiuni medicale mobile de diagnostic și
tratament utilizate în combaterea
răspândirii COVID-19/ spitale modulare/
containere de logistică medicală.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen limită

Informații
suplimentare

30 martie
2021, ora
17:00

https://mfe.gov
.ro/poimredeschideapelul-deproiecteconsolidareacapacitatii-degestionare-acrizei-sanitarecovid-19pentruproiectele-detip-b-creareaunorcapabilitatimedicalemobileformatiu/

Parteneriate între acestea
(Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase și Primăria
Municipiului București/
Autorități publice locale
pentru spitale județene de
urgență/ Spitale de urgență/
Institute medicale/ Spitale de
boli infecțioase pe care le au
în gestionare/ administrare).
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 224/
30 decembrie 2020
cu modificările
ulterioare
privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar
pentru
întreprinderile din
domeniul
turismului,
structuri de cazare,
structuri de
alimentație și
agenții de turism, a
căror activitate a
fost afectată în
contextul
pandemiei COVID
19

Reducerea
impactului negativ
asupra
operatorilor
economici din
sectorul turistic,
prin
acordarea unui
ajutor
nerambursabil
care acoperă o
parte din
pierderea din cifra
de afaceri
aferentă
perioadei în care
activitatea
respectivilor
operatori
economici a fost
afectată de primul
val al
pandemiei
COVID-19

Întreprinderile din industria
ospitalității (structuri de
cazare, structuri de
alimentație, agenții de
turism), afectate de efectele
pandemiei în perioada
martie-iunie 2020

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează
supraviețuirea și relansarea sectorului turismului
prin:

Maxim
800.000
euro/
întreprinder
e
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a) salvarea de la faliment a unui număr important
de actori economici din sector și salvarea
locurilor de muncă generate de aceștia;
b) stimularea întreprinderilor din acest sector să
mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6
luni.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2021

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
21/02/25/ordon
anta-deurgentapentruacordareaspijinuluifinanciarpentrusectorulhoreca-aaparut-inmonitoruloficial-nr-186din-24februarie2021/
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Protejarea sănătății
populației în
contextul
pandemiei cauzate
de COVID-19

Creșterea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID19

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE 2014-2020,
AP 9, OS 9.1)

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Spitalele publice de fază I și
II și suport COVID din
sistemul sanitar de stat
Alte unități sanitare publice
inclusiv unități sanitare cu
personalitate juridică aferente
sistemului național de
apărare, ordine publică şi
securitate națională, precum
și cele aferente sistemului de
transport, pentru care
Ministerul Sănătății stabilește
necesitatea dotării/
reabilitării, în contextul
consolidării infrastructurii
medicale pentru a face față
provocărilor dictate de
combaterea epidemiei de
COVID-19

Activități eligibile

•

•

Instalarea de sisteme de detectare,
semnalizare, alarmare incendii, cu
acoperire totală, și de detectare
semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă pentru creșterea gradului de
securitate la incendii;
Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea
infrastructurii electrice, de ventilare și
tratare a aerului, precum și infrastructura
de fluide medicale.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiectele
de tip A
este de
100.000 de
euro.

Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiectele
de tip B
este de
1.500.000
de euro.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

https://mfe.gov
.ro/poimconsultarepublica-ghidulcrestereasiguranteipacientilor-instructurispitalicestipublice-careutilizeazafluidemedicale/

Ghid supus
consultării
publice.
Propunerile și
sugestiile
publicului pot fi
trimise la
adresa de
email:
secretariat.dgp
im@mfe.gov.r
o până la data
de 7 martie
2021.

Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiecte
unice care
vizează
ambele
tipuri A și B
este de
1.600.000
euro.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
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

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.

Maxim
200.000
euro,
respectiv
acoperirea
parțială, în
cuantum de
20%, a
diferenței
din cifra de
afaceri/veni
turi totale
din anul
2020,
comparativ
cu anul
2019,
rezultată
din
desfășurare
a
activităților
aferente
codurilor
CAEN
autorizate,
eligibile

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

Maxim
200.000
euro

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
într-unul din domeniile
culturale înainte de
01.01.2020
Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

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

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 limită

Informații
suplimentare

0%

Apel nelansat

http://www.cult
ura.ro/structur
a-scheme-deajutor-pentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

0%

Apel nelansat

http://www.cult
ura.ro/structur
a-scheme-deajutor-pentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

APEL NELANSAT
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
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 într-unul
dintre domeniile culturale

•

Măsura A: Organizatori de festivaluri și
evenimente culturale

•

Măsura B: Librării

•

Măsura C: Edituri

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

•

Măsura D: Cinematografe

APEL NELANSAT

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen limită

Informații
suplimentare

Maxim
1.800.000
euro

0%

Apel nelansat

http://www.cult
ura.ro/structur
a-scheme-deajutor-pentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

Variabilă

0%

Apel nelansat

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidulsolicitantuluimasuri-noiconsultarepublica.html

care a fost înființată și a
desfășurat activitate cu
conținut și caracter cultural
într-unul din domeniile
culturale înainte de
01.01.2020
Sunt eligibile și întreprinderile
mari
Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Încetarea
temporară a
activităților de
pescuit
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura I.9)

Sprijinul financiar
se acordă dacă
toate activitățile
de pescuit
desfăsurate de
nava de pescuit
sau de pescarii în
cauză au fost
suspendate
efectiv ca urmare
a epidemiei de
Covid-19

Proprietarii sau operatorii
navelor sau ambarcațiunilor
de pescuit și pescarii
comerciali angajați, care au
încetat temporar activitățile
de pescuit între 1 februarie și
31 decembrie 2020 ca
urmare a epidemiei de Covid19

Apelul sprijină masuri pentru încetarea temporară
activităților de pescuit, în perioada 1 februarie și
31 decembrie 2020, ca urmare a epidemiei de
COVID-19, inclusiv pentru navele care operează
în conformitate cu un acord de parteneriat în
domeniul pescuitului durabil.
Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se
calculează prin scăderea valorii vânzărilor
realizate în perioada de referință în anul 2020 din
media valorii veniturilor obținute în perioada de
referință în anii 2017, 2018 și 2019.

APEL NELANSAT
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin privind
prelucrarea
produselor
pescărești

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura IV.4)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului
Încurajarea
investiţiilor în
sectoarele
prelucrării și
comercializării

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Operatori economici care au
ca obiect de activitate
înregistrat în domeniul
prelucrării și conservării
peștelui, crustaceelor și
moluștelor și care au
înregistrat reducerea
temporară a vânzărilor de
produse procesate proprii
(realizate în cadrul unității de
procesare a solicitantului) din
capturile realizate la Marea
Neagră și comercializate prin
centrele de primă vânzare
autorizate de ANPA din
cauza epidemiei de COVID 19, într-una sau în ambele
perioade de referință 01
februarie-31 august și 01
septembrie -31 decembrie, în
2020, raportată la media
valorilor vânzărilor obținute în
aceeași perioada din anii
2017, 2018, 2019

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească
cumulativ următoarele condiții:
1) Unitatea care a înregistrat reducerea
temporară a vânzărilor de produse procesate din
producția proprie se află pe teritoriul României;
2) reducerea temporară a vânzărilor de produse
procesate din producția proprie capturată la
Marea Neagră, este cauzată de epidemia de
COVID-19;

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidulsolicitantuluimasuri-noiconsultarepublica.html

3) compensațiile solicitate se încadrează în
perioada de referință.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Proiect de
ORDONANŢĂ DE
URGENȚĂ
pentru aprobarea
unor măsuri de
sprijin decontate
din fonduri
europene, pentru
extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de
anestezie și terapie
intensivă, în
contextul riscului
de infecţie cu
coronavirusul
SARS-CoV-2

Extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de
anestezie și
terapie intensivă,
în contextul
riscului de infecție
cu coronavirusul
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase;
Primăria Municipiului
București/ autorități ale
administrației publice locale
cu competență în domeniul
asistenței de sănătate
publică și alte Autorități
publice locale pentru spitale
județene de urgență/ Spitale
de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase pe care le au în
gestionare/administrare;
Parteneriatele dintre
beneficiarii menționați mai
sus.

Activități eligibile

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de
anestezie și terapie intensivă.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
-

-

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

http://econsultare.gov
.ro/w/proiectordonanta-deurgenta-aguvernuluipentruaprobareaunor-masuride-sprijindecontate-dinfondurieuropenepentruextindereareabilitareasaumodernizareainfrastructuriide-gazemedicale-din/

APEL NELANSAT
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
IMM Leasing de
echipamente și
utilaje

instituit prin
ORDONANȚĂ DE
URGENȚĂ nr. 118
din 22 iulie 2020
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Obiectivul
programului
Acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat sub forma
punerii la
dispoziția
instituțiilor
financiare
nebancare
înscrise în
Registrul Special
la BNR a unor
plafoane anuale
de garantare
pentru finanțările
de tip leasing
financiar pentru
achiziționarea de
active noi sau
second-hand

Solicitanți eligibili

Întreprinderile mici şi mijlocii
Întreprinderile afiliate care au
un număr egal sau mai mare
de 250 de angajați, în calitate
de utilizatori

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul constă în acordarea de garanții de
stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în
program pentru finanțările de tip leasing
destinate achiziționării prin intermediul
finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau secondhand, garantate de către stat, prin Ministerul
Finanțelor Publice, astfel:

Valoarea
maximă
cumulată a
finanțărilor
garantate
de stat care
pot fi
acordate
unui
beneficiar
este de
5.000.000
lei

a)

în procent de maximum 80% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele
și alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de echipamente IT și
tehnologia informației în cadrul unei
operațiuni de leasing financiar;

b)

în procent de maximum 60% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele
și alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de utilaje și echipamente
tehnologice, vehicule pentru transport
mărfuri și persoane, utilizate în scop
comercial în cadrul unei operațiuni de
leasing financiar.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie.
just.ro/Public/D
etaliiDocument
/228344
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Proiect de
Ordonanță de
Urgență privind
adoptarea unor
măsuri de sprijin
din fonduri externe
nerambursabile în
sectorul agroalimentar

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Reducerea
efectelor sociale
negative
determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Angajatorii care activează în
sectorul agro-alimentar, care
încadrează în muncă, cu
normă întreagă, persoane cu
vârsta cuprinsă între 16 și 29
de ani, înregistrați ca șomeri
în evidența Agențiilor pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Județene

Angajatorii care activează în sectorul agroalimentar, care încadrează în muncă, cu normă
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază
lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni,
începând cu data intrării în vigoare a actului
normativ și a mecanismului de implementare, dar
nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru
fiecare persoană angajată din această categorie,
de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din
salariul angajatului

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
Maxim
2.250 lei/
lună/
angajat
Pentru
posturi ale
căror
cerințe
presupun
studii medii:
maxim
3.500 lei
lună/
angajat

-

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

https://mfe.gov
.ro/ordonantade-urgentaprivindadoptareaunor-masuride-sprijin-dinfonduriexternenerambursabil
e-in-sectorulagro-alimentar/

Pentru
posturi ale
căror
cerințe
presupun
studii
superioare:
maxim
6.000 lei/
lună/
angajat
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