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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Reabilitarea siturilor
industriale poluate si
neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 4,
DMI 4.2)

Obiectivul acestui
domeniu de interventie
il reprezinta reabilitarea
siturilor industriale
abandonate,
interventiile avand ca
scop atragerea
investitiilor, revigorarea
si dezvoltarea
economiilor locale si
regionale.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati ale administratiei
publice locale din mediul urban
sau rural



Parteneriate intre autoritati ale
administratiei publice locale din
mediul urban sau rural
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Decontaminarea terenurilor siturilor
industriale poluate, inclusive preluarea si
depozitarea substantelor toxice si
periculoase si imbunatatirea calitatii
terenurilor;
Demolarea cladirilor si planarea terenului,
inclusiv ambalarea si transportul deseurilor;
Construirea/modernizarea/extinderea
cladirilor pentru activitati de productie si
prestari servicii;
Construirea/extinderea infrastructurii rutiere
din interiorul structurii de afaceri si a
drumurilor de acces;
Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor
de baza din interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de
furnizare a energiei si a gazului, sistem de
canalizare, conectare la retele broadband,
inclusiv cablarea cladirii;
Dotarea cu echipamente a structurilor de
sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/
extinse.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala a
proiectului:

minim
1.700.000
lei si maxim
85.000.000
lei

Contributia
beneficiaru
lui

Pentru faza
A de
decontamin
are minim
2%, iar
pentru faza
B de
realizare a
unei
structuri de
sprijin a
afacerilor
minim 50%

Termen
limita

Cerere
deschisa de
proiecte cu
depunere
continua

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala
www.adrcentru.ro
www.inforegio.ro
www.mdlpl.ro

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011
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Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Sustinerea
implementarii de solutii
de e-sanatate si
asigurarea conexiunii
la broadband, acolo
unde este necesar
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AXA 3,
DMI 3.2, Operatiunea
3.2.4)
APEL NELANSAT
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In cadrul acestei
operatiuni se
finanteaza proiecte
care propun cresterea
productivitatii si calitatii
serviciilor unitatilor
sanitare, prin
implementarea de
sisteme, servicii si
aplicatii electronice de
e-sanatate la nivel
local

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Unitati sanitare publice cu
paturi si cu personalitate
juridica proprie. Prin prezentul
ghid al solicitantului, unitatile
sanitare publice cu paturi
reprezinta institutii care asigura
populatiei asistenta medicala,
spitale publice care pot asigura
permanenta prin medici.

Achizitionarea de servicii de consultanta pentru
pregatirea si managementul proiectului, inclusiv
servicii de asistenta juridica pentru realizarea
achizitiilor publice
Conectarea la infrastructura broadband (acolo
unde nu exista si este necesara pentru
implementarea proiectului)
Achizitionarea de aplicatii software si licente
software necesare pentru realizarea proiectului
Achizitionarea serviciilor de dezvoltare si
implementarea solutiilor software si integrarea
aplicatiilor folosite respectând etapele clare de
dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor,
proiectare, implementare si testare – activitate
obligatorie
Achizitionarea si implementarea de solutii de
semnatura electronica si plata electronica
Construirea retelei LAN necesara pentru
implementarea proiectului (in interiorul
cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
Configurarea si implementarea bazelor de date,
migrarea si integrarea diverselor structuri de date
existente
Realizarea unui website/portal, achizitionarea
domeniului pentru acest website
Instruirea personalului care va utiliza produsele
software implementate si cel care va asigura
mentenanta - activitate obligatorie

Parteneriate intre minim 5
unitati sanitare publice cu paturi
si cu personalitate juridica
proprie, definite mai sus.

Valoarea
grantului

Valoarea
minima
500.000 lei
Valoarea
maxima
pentru
parteneriate
8.000.000
lei
Valoarea
maxima
pentru
restul
solicitantilor
eligibili
1.600.000
lei

Contributia
beneficiaru
lui

0% din
cheltuielile
eligibile
pentru
solicitantii
finantati
integral de
la bugetul
de stat,
bugetul
asigurarilor
sociale si
de sanatate

Termen
limita

Sesiunea
de
depunere
incepe in
februarie
2011
conform
calendarului
propus de
catre AM
POS CCE

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

http://fonduri.mcsi.ro/

Finantator

Obiectivul
programului

2% pentru
celelalte
categorii de
solicitanti
eligibili
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Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Extinderea si
modernizarea
infrastructurii de apa si
apa uzata
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL MEDIU,
AP 1)

Dezvoltarea sistemelor
de management
integrat al deseurilor si
reabilitarea siturilor
istorice contaminate

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL MEDIU,
AP 2, DMI 1)
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Asigurarea serviciilor
de apa si canalizare, la
tarife accesibile;
asigurarea calitatii
corespunzatoare a
apei potabile in toate
aglomerarile umane;
imbunatatirea calitatii
cursurilor de apa;
imbunatatirea gradului
de gospodarire a
namolurilor provenite
de la statiile de epurare
a apelor uzate;
crearea de structuri
inovatoare si eficiente
de management al
apei.

Operator Regional –
societate comerciala pe actiuni
cu capital integral al unitatilor
administrativ
teritoriale membre ale unei
asociatii de dezvoltare
intercomunitara care asigura
implementarea
proiectelor de investitii de
interes regional specifice
infrastructurii tehnico-edilitare
aferente
serviciilor de utilitati publice,
promovate de unitatile
administrativ-teritoriale asociate

Cresterea gradului de
acoperire a populatiei
care beneficiaza de
colectarea deseurilor
municipale, si de
serviciile de
management de
calitate
corespunzatoare si la
tarife acceptabile;
Reducerea cantitatii de
deseuri depozitate;
Cresterea cantitatii de
deseuri reciclate si
valorificate
Infiintarea unor
structuri eficiente de
management al
deseurilor

Consiliile judetene

Activitati eligibile


















Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea, statiilor de tratare a
apeipotabile, a rezervoarelor de apa si a
surselor de apa potabila;
Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea retelei de alimentare
sidistributie a apei potabile, inclusiv
bransamentele amplasate in domeniul
public,precum si constructiile civile aferente
retelei.
Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea retelelor de canalizare a apei
uzate, inclusiv racordurile amplasate in
domeniul public, precum si constructiile civile
aferente retelei;
Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea statiilor de epurare a apei
uzate (inclusiv treapta tertiara); etc

-

0%

Cerere
deschisa de
proiecte cu
depunere
continua

Achizitionarea si instalarea sistemelor de
colectare selectiva ;
Constructia facilitatilor de sortare,
compostare si reciclare;
Achizitionarea vehiculelor de transport al
deseurilor;
Constructia statiilor de transfer si a
facilitatilor de eliminare a deseurilor
municipale;
Recuperarea gazului provenit din depozite,
acolo unde este cazul;
Construirea unor facilitati adecvate pentru
deseurile periculoase (deseuri medicale,
deseuri provenite din echipamente electrice
si electronice, etc) si alte tipuri specifice de
deseuri (deseuri provenite din constructii si
demolari, etc.);
Inchiderea depozitelor neconforme; etc

Valoare
totala
proiect:
minim 25
milioane
Euro

Minim 2%

Cerere
deschisa de
proiecte cu
depunere
continua

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

http://www.posmediu.ro/home

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://www.posmediu.ro/home

Finantator

Obiectivul
programului
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Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Reducerea poluarii si
diminuarea efectelor
schimbarilor climatice
prin restructurarea si
reabilitarea sistemelor
de incalzire urbana in
localitatile cele mai
afectate de poluare

Reducerea impactului
negativ asupra
mediului si sanatatii
umane in acele
aglomerari cele mai
poluate din cauza
sistemelor invechite de
incalzire urbana.

Solicitanti eligibili

Autoritatile locale din 22 de
municipii/orase care
coordoneaza activitatea
operatorului de termoficare in
municipalitatile respective,
eligibile conform POS Mediu.

Activitati eligibile






(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL MEDIU,
AP 3)





PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
TRANSPORT

Modernizarea si
dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T;
Modernizarea si
dezvoltarea retelelor
nationale de transport,
in conformitate cu
principiile dezvoltarii
durabile;
Promovarea
transportului feroviar,
naval si intermodal;
Sprijinirea dezvoltarii
transportului durabil

Administratiile nationale ale
infrastructurilor de transport
feroviare, rutiere si navale



Administratiile nationale si
regionale ale infrastructurii
aeroportuare
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Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Introducerea BAT (cele mai bune tehnici
disponibile) pentru reducerea emisiilor de
SO2, NOx si pulberi;
Reabilitarea cazanelor si a turbinelor,
inclusiv inlocuirea acestora, acolo unde se
justifica;
Introducerea unui sistem imbunatatit de
contorizare;
Reabilitarea depozitelor de zgura si cenusa
neconforme ;
Reabilitarea retelelor de distributie a apei
calde si a caldurii (inclusiv reproiectarea
retelelor daca acest lucru este justificat din
ratiuni de cost –eficienta);
Asistenta tehnica pentru pregatirea
proiectului, elaborarea studiilor de optiuni,
managementul, supervizarea lucrarilor si
publicitatea proiectului, inclusiv campanii de
constientizare a publicului.

_

_

Cerere
deschisa de
proiecte cu
depunere
continua

Axa Prioritara 1 (3,854.87 meur) –
Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare
TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de
transport durabil si integrarii acestuia cu
retelele de transport ale UE;
Axa Prioritara 2 (1,397.30 meur) –
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
nationale de transport in afara axelor
prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem
national de transport durabil;
Axa Prioritara 3 (322.89 meur) –
Modernizarea sectorului de transportul in
scopul cresterii protectiei mediului si a
sanatatii publice si sigurantei pasagerilor;
Axa Prioritara 4 (122.58 meur) – Asistenta
Tehnica pentru POS-T.

_

_

Nedetermin
at

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

http://www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/post_final.html

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Valoarea
grantului

http://www.posmediu.ro/home

Finantator

Obiectivul
programului
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Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Incurajarea activitatilor
turistice
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 313)
NOU!

Programul de
sprijinire a politicii in
domeniul
tehnologiilor
informatiei si
comunicatiilor
"ICT Policy Support" apel 2011
NOU!
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Dezvoltarea activitatilor
turistice in zonele
rurale care sa
contribuie la cresterea
numarului de locuri de
munca si a veniturilor
alternative, precum si
la cresterea
atractivitatii spatiului
rural.

- Micro-intreprinderile
- Persoanele fizice are se vor
angaja ca pana la data semnarii
Contractului de finantare sa se
autorizeze cu un statut minim
de persoana fizica autorizata si
sa functioneze ca microintreprindere
- Comunele
- ONG-uri

Cresterea gradului de
inovare prin
incurajarea utilizarii
mijloacelor ITC de
catre cetateni, guverne
si mediul de afaceri.

Autoritatile publice
Interprinderile mici si mijlocii

Activitati eligibile

a) Investitii in infrastructura de primire turistica
b) Investitii in activitati recreationale
c) Investitii in infrastructura la scara mica precum
centrele de informare, amenajarea de marcaje
turistice, etc.

Tematici specifice:
- ITC pentru o economie bazata pe consum redus
de carbon si mobilitate inteligenta;
- Biblioteci digitale;
- ITC pentru sanatate, procesul de imbatranire a
populatiei si incluziune sociala;
- Guvernanta si servicii publice inovative;
- Inovare deschisa pentru serviciile oferite de
Internet.

Contributia
beneficiaru
lui

Pentru
investitiile in
interes
public si
pentru
investitii in
turism
rural, maxim
200.000
euro.
In cazul
proiectelor
de investitii
in
agroturism
maxim
70.000
Euro/
proiect.

Pentru
investitiile in
interes
public 0%

-

-

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

Termen
limita

Proiectele
se depun in
perioada 1
– 31 martie
2011

Pentru
investitii in
turism rural
minim 50%
Pentru
investitii in
agroturism
minim 30%

1 iunie 2011

http://ec.europa.eu/information_society/
activities/ict_psp/participating/calls/call_
proposals_11/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

www.apdrp.ro

Finantator

Obiectivul
programului
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Programul de mediu
LIFE+
NOU!

Solicitanti eligibili

Punerea in aplicare a
celui de-al saselea
Program comunitar de
actiune pentru mediu,
inclusiv a strategiilor
tematice . Finanteaza
masuri si proiecte cu
valoare adaugata
europeana in statele
membre.

Organisme publice si / sau
private din statele membre

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

1.
2.
3.

LIFE+ Natura si biodiversitate
LIFE+ Politica si guvernare in materie
de mediu
LIFE+ Informare si comunicare

Contributia
beneficiaru
lui

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

Termen
limita

-

Minim 50%

Propunerile
de proiecte
se prezinta
autoritatilor
nationale
competente
pana la 18
iulie 2011.

http://ec.europa.eu/en
vironment/life/funding/l
ifeplus.htm

Finantator

Obiectivul
programului

- sa impulsioneze
eficienta energetica si
folosirea rationala a
resurselor energetice;
- sa promoveze noile
resurse de energie si
sa sustina diversificare
energetica;
- sa promoveze
eficienta energetica si
folosirea noilor surse
de energie in transport.

Sociatile comerciale,
autoritatile locale si regionale,
centrele de cercetare,
IMM-urile,
universitatile.

- Prioritatea SAVE - eficienta energetica;
- Prioritatea ALTENER - surse alternative de
energie;
- Prioritatea STEER - folosirea eficienta a energiei
in transport;
- INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a
cladirilor si Leadership local pentru energie initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale.
- Asistenta tehnica pentru noua initiativa Mobilising local energy investment.

-

Minim 25%

12 mai 2011

Uniunea
Europeana

European Spatial
Planning Observation
Network (ESPON) Programul de
cooperare in domeniul
cercetarii privind
amenajarea teritoriului

Imbunatatirea statisticii
europene, a
cunostintelor, datelor si
indicatorilor privind
dezvoltarea si
coeziunea teritoriala

Universitati, institutii si servicii
de cercetare, publice sau
echivalente, din domeniul
dezvoltarii teritoriale si
regionale.

Prioritatea 1. Cercetare aplicata in domeniul
dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii
teritoriale (furnizarea de date privind tendintele
teritoriale, perspectivele si impactul politicilor
sectoriale).

-

-

24 ianuarie
- 21 martie
2011

Acestea trebuie sa formeze
parteneriate multi-nationale,
numite Grupuri
Transnationale de Proiect,
formate din institutii de
cercetare din cel putin 3 tari
participante in program (la
Prioritatea 1, 2, 3) si din cel
putin 3 Puncte de Contact
ESPON (la Prioritatea 4).

Prioritatea 2. Analize focalizate spatial, realizate la
cererea utilizatorilor (elaborarea de modele de
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont
de situarea acestora in context european).

Definirea cercetarilor
aplicate in functie de
cererea politicii de
dezvoltare
Stimularea abordarii
acelor teme de
cercetare care raspund
nevoilor utilizatorilor
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Prioritatea 3. Platforma si instrumente stiintifice
(elaborarea de indicatori teritoriali comparabili si
de instrumente analitice).

http://www.esponromania.ro/apeluri/a
pel8/

Programul Intelligent
Energy Europe (20072013)

http://ec.europa.eu/energy/i
ntelligent/call_for_proposal
s/index_en.htm

Uniunea
Europeana

7 Martie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Relatii industriale si
dialog social
NOU!

Sa ajute organizatiile
partenerilor sociali
(reprezentantii
angajatorilor si
angajatilor) sa
abordeze provocarile
globale care sunt luate
in calcul de catre
politicile europene de
ocupare si afaceri
sociale, acelea definite
in Strategia Europa
2020

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Administratiile centrale,
agentiile, autoritatile publice
locale / regionale, asociatiile,
centrele de cercetare,
federatiile si sindicatele,
organizatiile internationale (de
exemplu, agentiile ONU), IMMurile, marile companii,
universitatile.

Programul finanteaza initiative legate de
adaptarea dialogului social la schimbarile aparute
pe piata muncii, modernizarea pietei muncii,
calitatea muncii, anticiparea, pregatirea si
managementul schimbarilor si restructurarilor,
competente, mobilitate si migrare, ocuparea
tineretului, contributii la strategia pentru sanatatea
si securitate, reconcilierea dintre munca si viata
de familie, egalitatea sexelor, actiuni in domeniul
antidiscriminarii, imbatranire activa, incluziune
activa si munca decenta.

160 000
euro/proiect

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 5%

Imbunatatirea expertizei in materie de relatii
industriale:
- seminarii si conferinte, mese rotunde, schimburi
de experienta si organizarea unor retele ale
expertilor;
- actiuni care fac referire la intarirea procesului de
colectare si utilizare a informatiilor privind
sistemele nationale ale relatiilor industriale si
dezvoltarile la nivel european.
Durata unei actiuni nu trebuie sa depaseasca 12
luni.

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

Termen
limita

25 martie
2011 pentru
actiunile
care incep
nu mai
devreme de
25 mai 2011
si nu mai
tarziu de 22
decembrie
2011

Se finanteaza
Dialog social:
- studii pregatitoare, reuniuni si conferinte;
- organizarea de seminarii, mese rotunde, vizite
de studiu, schimb de experienta si organizarea de
retele ale actorilor europeni, cu o atentie
deosebita pentru noile state membre.
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Valoarea
grantului

30 august
2011 pentru
actiunile
care
debuteaza
nu mai
devreme de
30
octombrie
2011 si nu
mai tarziu
de 22
decembrie
2011

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en&callId=292&furtherCalls
=yes

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea proiectelor
culturale
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Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre
operatorii culturali din
statele participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de
cooperare: proiecte care cuprind un numar de
activitati culturale multianuale care au drept scop
realizarea unei cooperari durabile si structurate
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de
cooperare.
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare:
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea
unei cooperari pe termen lung intre operatori
culturali.
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale
operelor de fictiune, indiferent de genul literar
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie,
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau
rezidenti ai unei tari participante la Program;
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor
participante la Program si limbile moarte.
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare
culturala intre tari care participa la Program si tari
tertecare au incheiat acorduri de asociere sau de
cooperare cu UE.

Valoarea
grantului

C. 1.1. :
200.000 –
500.000
euro / an,
C. 1.2.1. :
50.000 –
200.000
euro /
proiect,
C. 1.2.2:
2.000 –
60.000
euro,
C.1.3.:
50.000 –
200.000
euro/
proiect

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 50%

Termen
limita

C. 1.1. si
1.2.1:
1 octombrie
al fiecarui
an,
C. 1.2.2: 1
februarie al
fiecarui an,
C. 1.3:
1 mai al
fiecarui an

(pâna in
2013
inclusiv)

Informatii
supliment
are/Websi
te
program
Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA)
– Programul Cultura
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Punctul de Contact Cultural al României
http://www cultura2007 ro

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 2 Sprijinirea
organizatiilor active
la nivel european in
domeniul culturii

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activitatilor de
analiza, colectarii si
difuzarii informatiilor,
precum si optimizarii
impactului
proiectelor din
domeniul cooperarii
culturale
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Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre
operatorii culturali din
statele participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre
operatorii culturali din
statele participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

In cadrul acestei componente
sunt eligibile patru categorii de
organizatii: ambasadori, retele
de advocacy, festivaluri si
structuri de sprijinire a politicii
Agendei europene pentru
cultura.

Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii
culturali din statele participante la Program, cu
scopul de a incuraja emergenta cetateniei
europene.

Contributia
beneficiaru
lui

Minim
100.000 –
maxim
600.000
euro pe an

Minim 20%

1 noiembrie
al fiecarui
an– pentru
subventii
anuale
1 noiembrie
2010 –
pentru
partneriatecadru pe 3
ani cu
Comisia
Europeana

_

_

_

Tarile participante la Program: statele membre ale
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda)
Sunt eligibile costurile operationale
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente
ale organizatiilor beneficiare.

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv
finantarea Punctelor de Contact Cultural din
statele participante la Program;
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale
europene;
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile
al caror obiectiv este optimizarea impactului
proiectelor.

Termen
limita

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

Comisia Europeana – DG Educatie si Cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual
si Cultura (EACEA)
http://eacea ec europa eu/culture/index en htm

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

Agentia Executiva pentru Educatie,
Audiovizual si Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.h
tm
http://eacea ec europa eu/culture/guide/docu

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Programul Tineret in
Actiune 2007-2013

-promovarea cetateniei
active in randul
tinerilor, in general, si a
cetateniei lor
europene, in particular;
- dezvoltarea
solidaritatii si
promovarea tolerantei
intre tineri, in special in
vederea consolidarii
coeziunii sociale in
Uniunea Europeana;
- favorizarea intelegerii
reciproce intre tinerii
din diferite tari.
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Solicitanti eligibili

- organizatii fara scop lucrativ
sau organizatii nonguvernamentale;
- organisme publice locale,
regionale;
- grupuri informale de tineri;
- organisme care activeaza la
nivel european in domeniul
tineretului;
- organizatii internationale fara
scop lucrativ;
- organizatii cu scop lucrativ
care organizeaza evenimente in
domeniul tineretului, sportului
sau culturii.

Activitati eligibile

Actiuni:
1. Tineri pentru Europa
- sustine schimburile de tineri pentru a le amplifica
mobilitatea,
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind
participarea la viata democratica a tinerilor, pentru
a dezvolta cetatenia si intelegerea reciproca in
rândul tineretului.
2. Serviciul European de Voluntariat
- sustine participarea tinerilor la varii forme de
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in
exteriorul UE.
3. Tinerii in lume
- sustine schimburi de tineri si persoane active in
domeniul tineretului si in organizatii de tineret,
-sustine initiative care consolideaza intelegerea
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul
tinerilor, precum si dezvoltarea cooperarii in
domeniul tineretului si societatii civile .
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri
- sustine organisme active, in domeniul tineretului,
la nivel european.
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul
tineretului
-organizarea unui dialog structurat intre diversii
actori in domeniul tineretului,
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme
sociale, culturale si politice de interes pentru tineri,
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul
politicilor privind tinerii.

Valoarea
grantului

Programul
are un
buget
general de
885
milioane
euro pentru
perioada
2007-2013.

Contributia
beneficiaru
lui

-

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

Termen
limita

Data de
incepere a
proiectului:
- 1 mai - 30
septembrie:
1 februarie
termen
limita;
- 1 iulie - 30
noiembrie: 1
aprilie
termen
limita;
-1
septembrie
- 31
ianuarie: 1
iunie termen
limita;
-1
decembrie 30 aprilie: 1
septembrie
termen
limita;
- 1 februarie
- 31 iulie: 1
noiembrie
termen
limita.

http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/referinta/index_s.html#documente_suport

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Europa pentru
cetateni 2007-2013

Media 2007
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Imbunatatirea cotei de
piata a filmelor
europene care ruleaza
in alte state membre
decat cele in care
acestea au fost
produse.

Activitati eligibile

Grupuri de cetateni

Prezenta cerere de propuneri acopera
urmatoarele actiuni din cadrul programului
"Europa pentru cetateni":
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa";
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa";
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa".

Organizatii nonguvernamentale

Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele
actiuni:

Sindicate

Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1
500 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535
000 EUR;
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000
EUR;
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800
000 EUR.

Autoritati si organizatii locale
Organizatii de cercetare a
politicii publice europene

Institutii de invatamant
Organizatii active din domeniul
voluntariatului, sportului pentru
amatori

Persoane fizice si juridice






productii audiovizuale: dobandirea si
perfectionarea aptitudinilor in domeniul
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor
audiovizuale europene;
distribuirea si promovarea lucrarilor
audiovizuale europene;
proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest
program se adapteaza la cerintele pietei.

-

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Masura 1.1
-1
februarie,
1 iunie, 1
septembrie
Masura 1.2
-1
februarie,
1
septembrie
Masura 2.1
- 1 iunie
Masura 2.2
- 1 iunie;
Masura 3 15 feb
Actiunea 4 30 aprilie.

-

-

31
decembrie
2013

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

http://ec.europa.eu/info
rmation_society/media/
index_en.htm

Uniunea
Europeana

- promovarea
actiunilor, a
dezbaterilor si a
reflectiei in legatura cu
cetatenia europeana si
democratia, valorile
comune, istoria si
cultura comuna;
-incurajarea
interactiunii intre
cetateni si organizatiile
societatii civile din
toate tarile participante,
contribuind la dialogul
intercultural si aducand
in prim plan atat
diversitatea, cat si
unitatea Europei.

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/docum
ents/EACEA_2008_0185_RO.pdf

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de finantare

Fundatia
Europeana
pentru
Cultura

Balkan Incentive
Fund for Culture

Programul de sprijin
pentru beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
NOU!
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Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene
prin asigurarea
resurselor financiare si
prin garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

Organizatiile sau institutiile
independente din domeniul
artistic si cultural.
Organizatiile culturale pot sa
participe in doua proiecte,
pentru un proiect pot sa fie
solicitant, pentru altul partener.
Orice organizatie care participa
la mai mult de doua proiecte va
fi exclusa.
Cei care doresc sa-si caute
parteneri pentru a aplica pe
acest apel pot contacta Balkan
Incentive Fund for Culture din
Slovenia http://www.bifc-hub.eu
partener al Fundatiei Europene
pentru Cultura.
Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali de
servicii de alimentare cu apa si
canalizare.

Activitati eligibile

Actiuni finantate:
- activitati culturale si artistice in Balcanii de Vest,
create de catre organizatii din regiune sau in
colaborare cu acestea.
Proiectele selectionate trebuie:
- sa reduca excluziunea si conflictele reunind
indivizii;
- sa tinteasca noi categorii de public si sa creeze
noi spatii pentru prezentarea culturii;
- sa tinda sa stabileasca parteneriate inovatoare si
creative pentru dezvoltarea si producerea unei noi
opere;
- sa aduca actorilor culturali si politici noi mijloace
care sa vizeze sensibilizarea si ajutorul pentru
dovedirea valorii politicii culturale.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este
mandatat sa emita garantii in numele si in contul
statului pentru finantatorii care acorda credite
destinate implementarii proiectelor.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Bugetul
unui proiect
trebuie sa
fie cuprins
intre 15.000
si 30.000
euro

Minim 20%

-

Finantarea
garantata
poate fi de
maximum
15% din
valoarea
totala a
proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanel
e bancare si
alte sume
datorate de
beneficiar in
baza
contractului
de credit.

Garantiile
individuale
se acorda in
euro sau in
moneda
nationala si
pot acoperi
maxim 80%
din valoarea
unui
imprumut.

-

Informatii
supliment
are/Websi
te
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrast
ructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinder
i Mici si
Mijlocii

NOU!

- sa sustina diferitele
comunitati europene si
sa incurajeze
schimburile si
autonomizarea
grupurilor
subreprezentate;
- impartirea
cunostintelor si legaturi
esentiale pentru o
Europa deschisa;
- sa ajute la construirea
acestei Europe
deschise, contribuind
la elaborarea politicilor
culturale la nivel local,
regional, national si
european.

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://www.eurocult.org/grants/balkan-incentivefund-culture

Finantator

Obiectivul
programului

7 Martie 2011

