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SURSE DE FINANȚARE EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE
Finanțator și
program de
finanțare
Uniunea Europeana
Erasmus+ 2017

Obiectiv program
Cooperare la nivel
european în
domeniile educației,
formare
profesională și
tineret prin
promovarea
incluziunii sociale, a
diversității,
egalității,
echilibrului de gen
şi non-discriminarii.

Operator de
program
Agenţia
Naţională
pentru
Programe
Comunitare în
Domeniul
Educaţiei şi
Formării
Profesionale Ministerul
Educaţiei
Naționale şi
Cercetării
Ştiinţifice

Solicitanți
eligibili
Universități
ONG-uri
Inspectorate
școlare
Consilii județene
Consilii locale
Primării

Activități eligibile
Acţiuni gestionate de Agenţia
Naţionala pentru Programe
Comunitare in Domeniul
Educaţiei si Formarii
Profesionale:
• Proiecte de mobilitate
• Parteneriate strategice
• Dialogul structurat - Întâlniri
ale tinerilor cu responsabilii
politicilor de tineret
Acţiuni gestionate de Agenţia
Executiva pentru Educaţie,
Audiovizual si Cultura de la
Bruxelles:
• "Alianţele cunoaşterii"
• "Alianţele competentelor
sectoriale"
• Dezvoltarea capacitaţii
instituţionale in domeniul
tineretului
• Evenimente majore Serviciul
European de Voluntariat
• Jean Monet
• Masterat in cotutela
• Sprijin pentru politici
• Sport
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Valoare
grant
Variabilă

Contribuție
beneficiar
Variabilă

Durata
maximă a
unui proiect
Variabilă

Termen limită
de depunere a
proiectului
Proiecte de
mobilitate:
Tineret:
04.10.2017, ora
12.00*
Parteneriate
strategice:
Tineret:
04.10.2017, ora
12.00*
Dialog
structurat:
04.10.2017, ora
12.00*
*Ora Bruxellesului

Website
program
http://www.er
asmusplus.ro/
erasmus-plus1

Finanțator și
program de
finanțare
Uniunea Europeana
si Guvernul
României
Program de
finanțare: Crearea
de sinergii cu
acţiunile de CDI ale
programului-cadru
ORIZONT 2020 al
Uniunii Europene şi
alte programe CDI
internaţionale
(Programul
Operational
Competitivitate
2014-2020, AP 1,
OS 1.2,
Acţiunea 1.1.3)

Obiectiv program
Sprijinirea
proiectelor de CD si
Inovare care
participa direct la
competitiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitatile
propuse unor
proiecte finantate
prin Orizont 2020
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din
Romania de a
realiza aplicatii
pentru proiecte
pentru competitii
organizate la nivel
European si
mondial.
Aceasta actiune se
adreseaza entitatilor
din Romania cu
obiect de activitate
cercetareadezvoltarea, care
pot fi de tip
organizatie de
cercetare sau
intreprindere
conform definitiilor
din capitolul 2.1 al
sectiunii prezente si
care doresc sa aplice
si/sau au o
participare
constanta la
programele-cadru
de cercetare ale UE
sau alte programe
CDI cu finantare
internationala.

Operator de
program
Autoritatea de
Management
POC 2014 2020,
constituită în
cadrul
Ministerului
Dezvoltării
Regionale,
Administrației
Publice și
Fondurilor
Europene.

Solicitanți
eligibili
Entităţi din
România cu
obiect de
activitate
cercetareadezvoltarea, care
pot fi de tip
organizaţie de
cercetare sau
întreprindere

Activități eligibile
RO-ECSEL: proiect pentru
finanţarea activităţilor CD si de
inovare eligibile ale participanţilor
din România pe proiectele selectate
la finanţare de către Iniţiativa
Tehnologica Comuna ECSEL Joint
Undertaking in cadrul apelurilor
pentru programul-cadru Orizont
2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru
finanţarea activităţilor CD si de
inovare adiţionale proiectelor
finanţate in cadrul Iniţiativelor
Tehnologice Comune (JTI) ale
Orizont 2020, care sunt in afara
planului de lucru al JTI, dar sunt
complementare activităţilor din
planul de lucru si contribuie la
atingerea obiectivelor JTI. RO-EIT:
proiecte CDI pentru consolidarea
participării entităţilor din România
la activităţile finanţate de Institutul
European pentru Inovare si
Tehnologie (EIT). RO-ESFRIERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participării entităţilor
din România ca parteneri in
infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research
Infrastructure Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru
finanţarea activităţilor CD si de
inovare cuprinse in propunerile
IMM-urilor care au participat
individual la competiţiile Orizont
2020 pentru instrumentul dedicat
IMM-urilor - faza 2 („SME
instrument - phase 2”) si care au
obţinut din partea Comisiei
Europene „Pecetea Excelentei"
(„Seal of Excellence"), dar care nu
au fost selectate la finanţare din
fondurile programului- cadru.
CATEDRE-ERA: proiecte pentru
catedre ERA ale Orizont 2020 „ERA Chairs"
TEAMING: proiecte intre instituţii
de cercetare puternice si instituţii de
cercetare cu potenţial de excelenta
din România
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Valoare
grant
Variabilă
(Valoarea
totala a
oricarui tip de
proiect din
cadrul acestei
actiuni
(costuri
eligibile si
neeligibile) nu
poate depasi
echivalentul
in lei a 50
milioane
euro.)

Contribuție
beneficiar
Variabilă

Durata
maximă a
unui proiect
Variabilă

Termen limită
de depunere a
proiectului
Variabil
(Pentru niciunul
dintre proiecte
durata nu poate
depăși data de
30 iunie 2023.)

Website
program
http://www.po
c.research.gov
.ro/actiuni-11-3

Finanțator și
program de
finanțare
Guvernul României
Schema de ajutor
de stat „Finanţarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului naţional
de cercetaredezvoltare"

Obiectiv program
dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
instituţiilor de
profil;
creşterea eficientei
utilizării resurselor
in organizaţiile
publice, prin
dezvoltarea
mecanismelor de
onitorizare si
evaluare a calităţii si
relevantei
activităţilor CDI;
creşterea
atractivităţii
sistemului si
deschiderea
organizaţiilor de
cercetare către
comunitatea
internaţionala;
modernizarea
administraţiei
publice din sectorul
cercetării.

Operator de
program
Autoritatea
Naţională
pentru
Cercetare
Ştiinţifică şi
Inovare

Solicitanți
eligibili
• Unităţi de
cercetaredezvoltare
organizate ca
întreprinderi
• Întreprinderi
care realizează
activităţi de
cercetaredezvoltare
• Instituţii de
învăţământ
superior private
acreditate sau
structuri ale
acestora
• Organizaţii
neguvernamental
e care realizează
activităţi de
cercetaredezvoltare
• Institute sau
centre de
cercetaredezvoltare
organizate in
cadrul
societăţilor
naţionale,
companiilor
naţionale si
regiilor autonome
• Centre
internaţionale de
cercetaredezvoltare
înfiinţate in baza
unor acorduri
internaţionale

Activități eligibile

Valoare
grant

Partea din proiectul de
cercetare, dezvoltare si inovare
care beneficiază de ajutor
trebuie sa se încadreze intr-una
sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentala;
• cercetare industriala;
• dezvoltare experimentala;
• studii de fezabilitate;
• activităţi de inovare.

Cercetare
fundamentala
- maxim 40
mil. euro;

Tipurile de proiecte ce vor fi
finanţate in cadrul schemei sunt:
• Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat,
stimulare constituire echipe
independente, reintegrarea
cercetătorilor din diaspora,
burse pentru cercetători
debutanţi, mobilitatea
cercetătorilor, premiere
rezultate cercetare)
• Suport CDI (Dezvoltare
instituţionala, investiţii,
integrare si interconectare)

4

Cercetare
industriala maxim 20 mil.
euro;
Dezvoltare
experimentala
- maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate maxim 7,5
mil. euro;
Activităţi de
inovare maxim 7,5
mil. euro.

Contribuție
beneficiar
Variabilă

Durata
maximă a
unui proiect
Până la 31
decembrie
2020.
Plata către
beneficiari se
poate face
până la 31
decembrie
2023

Termen limită
de depunere a
proiectului
31 decembrie
2020

Website
program
http://www.re
search.gov.ro/
uploads/progr
amenationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Finanțator și
program de
finanțare
Guvernul României
Schema de ajutor
de stat Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin CDI

Obiectiv program
stimularea
progresului
întreprinderilor pe
lanţurile de valoare
si a parteneriatelor
cu universităţile
publice, prin
maximizarea valorii
adăugate din
producţia de bunuri
inovatoare bazate pe
cercetare ştiinţifica;
creşterea capacitaţii
întreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generaţie
si de a adapta aceste
tehnologii la nevoile
pietelor- tinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
iniţiativa sectorului
privat;
susţinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;
dezvoltarea
activităţilor CDI in
domenii de interes
social general.

Operator de
program
Autoritatea
Naţională
pentru
Cercetare
Ştiinţifică şi
Inovare

Solicitanți
eligibili
Unităţi de
cercetaredezvoltare
organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care
realizează
activităţi de
cercetaredezvoltare
Instituţii de
învăţământ
superior private
acreditate sau
structuri ale
acestora
Organizaţii
neguvernamentale
care realizează
activităţi de
cercetaredezvoltare
Institute sau
centre de
cercetaredezvoltare
organizate in
cadrul societăţilor
naţionale,
companiilor
naţionale si
regiilor autonome

Activități eligibile

Valoare
grant

Partea din proiectul de
cercetare, dezvoltare si inovare
care beneficiază de ajutor
trebuie sa se încadreze intr-una
sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentala;
• cercetare industriala;
• dezvoltare experimentala;
• studii de fezabilitate;
• activităţi de inovare.

Cercetare
fundamentala
- maxim 40
mil. euro;

Tipurile de proiecte ce vor fi
finanţate in cadrul schemei sunt:
• Proiect experimentaldemonstrativ (demonstrare
concept)
• Proiect de dezvoltare
experimentala
• Proiect de transfer la
operatorul economic
• Proiect de valorificare la
operatorul economic
• Cecuri de inovare
• Parteneriate orientate
• Cluster inovativ
• Centru de competenta
• Concursuri
• Platforme tehnologice
• Centre de transfer tehnologic
• Formarea resursei umane
pentru transfer tehnologic
• Parc ştiinţific

Centre
internaţionale de
cercetaredezvoltare
înfiinţate in baza
unor acorduri
internaţionale
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Cercetare
industriala maxim 20 mil.
euro;
Dezvoltare
experimentala
- maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate maxim 7,5
mil. euro;
Activităţi de
inovare maxim 7,5
mil. euro.

Contribuție
beneficiar
Variabilă

Durata
maximă a
unui proiect
Până la 31
decembrie
2020.
Plata către
beneficiari se
poate face
până la 31
decembrie
2023

Termen limită
de depunere a
proiectului
31 decembrie
2020

Website
program
http://www.re
search.gov.ro/
uploads/progr
amenationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema2competitivitat
e.pdf

Finanțator și
program de
finanțare
Guvernul României
Schema de ajutor
de stat Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala

Obiectiv program
Creşterea
competitivităţii
internaţionale a
cercetării romaneşti
in atragerea
finanţării externe
pentru cercetare;
consolidarea
sistemului naţional
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperării ştiinţifice
internaţionale;
participarea
României la
Programul 0rizont
2020, la Iniţiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
României in
organizaţii si
programe
paneuropene si
internaţionale de
cercetare;
creşterea vizibilităţii
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si
inovării.

Operator de
program
Autoritatea
Naţională
pentru
Cercetare
Ştiinţifică şi
Inovare

Solicitanți
eligibili
Unităţi de
cercetaredezvoltare
organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care
realizează
activităţi de
cercetaredezvoltare
Instituţii de
învăţământ
superior private
acreditate sau
structuri ale
acestora
Organizaţii
neguvernamentale
care realizează
activităţi de
cercetaredezvoltare

Activități eligibile

Valoare
grant

Partea din proiectul de
cercetare, dezvoltare si inovare
care beneficiază de ajutor
trebuie sa se încadreze intr-una
sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentala;
• cercetare industriala;
• dezvoltare experimentala;
• studii de fezabilitate;
• activităţi de inovare.

Cercetare
fundamentala
- maxim 40
mil. euro;

Tipurile de proiecte ce vor fi
finanţate in cadrul schemei sunt:
• Proiecte demonstrative,
integrate, inovative
• Proiecte CD si suport
specifice
• Proiecte suport specifice

Cercetare
industriala maxim 20 mil.
euro;
Dezvoltare
experimentala
- maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate maxim 7,5
mil. euro;
Activităţi de
inovare maxim 7,5
mil. euro.

Institute sau
centre de
cercetaredezvoltare
organizate in
cadrul societăţilor
naţionale,
companiilor
naţionale si
regiilor autonome
Centre
internaţionale de
cercetaredezvoltare
înfiinţate in baza
unor acorduri
internaţionale
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Contribuție
beneficiar
Variabilă

Durata
maximă a
unui proiect
Până la 31
decembrie
2020.
Plata către
beneficiari se
poate face
până la 31
decembrie
2023

Termen limită
de depunere a
proiectului
31 decembrie
2020

Website
program
http://www.re
search.gov.ro/
uploads/progr
amenationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema3-coopeuropeana.pdf

Finanțator și
program de
finanțare
Uniunea Europeană
şi Guvernul
României
Program de
finanțare: Inovare
(POPAM)
(Programul
Operațional
pentru Pescuit
și Afaceri
Maritime, Măsura
I.1)

Uniunea Europeană
şi Guvernul
României
Program de
finanțare: Inovare
(POPAM)
(Programul
Operațional
pentru Pescuit
și Afaceri
Maritime, Măsura
II.1)

Obiectiv program
Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării, inclusiv a
creșterii eficienței
energetice și a
transferului de
cunoștințe
.

Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării și a
transferului de
cunoștințe în
domeniul
acvaculturii

Operator de
program

Solicitanți
eligibili

Directia
Generala
Pescuit –
Autoritate de
Management
pentru
POPAM

•operatorii
economici care
practică pescuitul
comercial;
•organizațiile/aso
ciațiile de pescari;
•organizațiile de
producători cu
activitate în
domeniul
pescuitului;
•institute de
cercetaredezvoltare;
•stațiuni de
cercetaredezvoltare;
•universități

• dezvoltarea și/sau
introducerea unor produse și
echipamente noi sau
substanțial îmbunătățite în
domeniul pescuitului;
• dezvoltarea și/sau
introducerea unor procese și
tehnici noi sau îmbunătățite în
domeniul pescuitului;
• dezvoltarea și/sau
introducerea unor sisteme de
gestionare și organizare noi sau
îmbunătățite, inclusiv la nivelul
prelucrării și al comercializării
peștelui.

Valoarea
proiectului:

Institute de
CercetareDezvoltare,
Staţiuni de
CercetareDezvoltare,
Universităţi,
instituții publice,
etc.;

a) dezvoltarea de cunoştinţe
tehnice, ştiinţifice sau
organizaţionale în cadrul
fermelor de acvacultură care
reduc, în special, impactul
asupra mediului, reduc
dependenţa de făina şi uleiul de
peşte, promovează o utilizare
durabilă a resurselor în
acvacultură,îmbunătăţesc
bunăstarea animalelor sau
facilitează metode de producţie
durabile noi;
b) dezvoltarea sau
introducerea pe piaţă a unor
specii de acvacultură noi cu
un bun potenţial de piaţă, a
unor produse noi sau substanţial
îmbunătăţite, a unor procese noi
sau îmbunătăţite, a unor sisteme
de gestionare şi organizare noi
sau îmbunătăţite;
c) examinarea fezabilităţii din
punct de vedere tehnic sau
economic a produselor sau
proceselor inovatoare.

Valoarea
proiectului:

Directia
Generala
Pescuit –
Autoritate de
Management
pentru
POPAM

Activități eligibile
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Valoare
grant

Contribuție
beneficiar
Variabilă

Durata
maximă a
unui proiect
Minim 3 luni

Termen limită
de depunere a
proiectului
13 august 2017,
ora 12.00

Maxim 12
luni

Minim 5.000
euro
Maxim
80.000 euro

Minim 5.000
euro
Maxim
80.000 euro

Variabilă

Maxim 24
luni

13 august 2017,
ora 12.00

Website
program
http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Ghiduri/
Ghiduri_iunie
_2017/GHID_
I.1/Ghid_solic
itant__I.1._ve
r.1_searchable
.pdf
http://ampeste
.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
solicitantuluiaprobat.html
http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Ghiduri/
Ghiduri_iunie
_2017/Ghid_I
I.1/Ghid_II_1
_Monitor_ofi
cial_iunie_20
17.pdf

http://ampeste
.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
solicitantuluiaprobat.html

Finanțator și
program de
finanțare
Uniunea Europeană
şi Guvernul
României
Program de
finanțare: Crearea
de servicii de
gestionare, de
înlocuire și de
consiliere pentru
fermele de
acvacultură
(POPAM)
(Programul
Operațional
pentru Pescuit
și Afaceri
Maritime, Măsura
II.5 lit.a)

Obiectiv program
Întărirea dezvoltării
tehnologice, inovare
și transfer de
cunoștințe, care va
permite dezvoltarea
producției cu specii
cu potențial bun de
piață, îmbunătățirea
semnificativă a
produselor,
proceselor și
sistemelor
organizaționale la
nivelul fermei,
studierea
fezabilității tehnice
și economice a
produselor și
proceselor
inovative.

Operator de
program
Directia
Generala
Pescuit –
Autoritate de
Management
pentru
POPAM

Solicitanți
eligibili
• Institute de
CercetareDezvoltare;
• Stațiuni de
CercetareDezvoltare;
• Universități
de stat.

Activități eligibile
 Crearea de servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere cu accent pe
respectarea legislației Uniunii și
a celei naționale privind
protecția mediului, precum și
cerințele privind amenajarea
spațială maritimă;
 Crearea de servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere pentru fermele de
acvacultură pentru evaluarea
impactului asupra mediului așa
cum este menționat în Directiva
2001/42/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și în
Directiva 92/43/CEE;
 Crearea de servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să
respectarea legislației Uniunii și
a celei naționale cu privire la
bunăstarea animalelor acvatice,
sănătate și siguranță.
 Crearea de servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să
respecte legislației Uniunii și a
celei naționale privind
standardele de sănătatea publică
și siguranță;
 Crearea de servicii de
consiliere pentru fermele de
acvacultură cu accent pe
strategii de marketing și de
afaceri.
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Valoare
grant
Valoarea
proiectului:

Contribuție
beneficiar
0%

Durata
maximă a
unui proiect
Minim 1 lună
Maxim 6 luni

Minim 5.000
euro
Maxim
200.000 euro

Termen limită
de depunere a
proiectului
29 iulie 2017,
ora 12.00

Website
program
http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Ghiduri/
Ghiduri_iunie
_2017/GHID_
II.5a/Ghid_II.
5.a.searchable
.pdf

http://ampeste
.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
solicitantuluiaprobat.html

Finanțator și
program de
finanțare
Uniunea Europeană
şi Guvernul
României
Program de
finanțare: Măsuri
privind sănătatea și
bunăstarea
animalelor
(POPAM)
(Programul
Operațional
pentru Pescuit
și Afaceri
Maritime, Măsura
II.12)

Obiectiv program
Dezvoltarea de bune
practici, atât
generale cât şi
specifice pentru
anumite specii sau
referitoare la
biosecuritate sau la
necesităţile în
materie de sănătate
şi bunăstare a
animalelor în
acvacultură

Operator de
program

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Directia
Generala
Pescuit –
Autoritate de
Management
pentru
POPAM

Unitățile de
ceretare și
universitățile
publice care au ca
obiect de
activitate
acvacultura

În vederea promovării sănătății
și bunăstării animalelor în
intreprinderile din domeniul
acvaculturii, precum și în ceea
ce privește prevenția și
biosecuritatea, POPAM poate
sprijini activități care vizează:
- dezvoltarea de bune practici
generale și specifice pentru
sănătatea și bunăstarea anumitor
specii de pești și moluște
- Sau
- stabilirea de reguli de conduită
referitoare la biosecuritate sau
la necesitățile în materie de
sănătate și bunăstare a
animalelor în acvacultură.
Activitățile se finalizează cu
realizarea unui ghid de bune
practici pentru sănătatea și
bunăstarea anumitor specii de
pești și moluște însoțit de un
cod de conduită referitoar la
biosecuritate sau la necesitățile
în materie de sănătate și
bunăstare a animalelor în
acvacultură.
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Valoare
grant
Valoarea
proiectului:
Minim 5.000
euro
Maxim
130.000 euro

Contribuție
beneficiar
0%

Durata
maximă a
unui proiect
Maxim 24
luni

Termen limită
de depunere a
proiectului
13 august 2017,
ora 12.00

Website
program
http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Ghiduri/
Ghiduri_iunie
_2017/GHID_
II.12/Ghid_II.
12_searchable
_.pdf

http://ampeste
.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
solicitantuluiaprobat.html

FINANȚĂRI ASIGURATE DE COMISIA EUROPEANĂ
Research & Innovation
Horizon 2020 Programme
TOPIC

TYPE OF
ACTION

CALL

BUDGET
PER
PROJECT

2017
CALL
BUDGET

(MIL
EURO)

(MIL
EURO)

DEADLINE
MODEL

OPENING
DATE

DEADLINE
(17:00:00
Brussels
time)

Societal Challenges
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
BBI.2017.R1: Valorisation of gaseous side streams from bio-based
operations into chemical building blocks
BBI.2017.R2: Innovative technologies for the pre-treatment and
separation of lignocellulosic feedstock and complex composition
streams into valuable fractions while maintaining key characteristics
BBI.2017.R3: Exploiting extremophiles and extremozymes to broaden
the processing conditions to convert biomass into high-value building
blocks
BBI.2017.R4: Proteins and other bioactive ingredients from side
streams and residues
BBI.2017.R5: Novel bio-based chemical precursors to improve the
performance of mass consumption products
BBI.2017.R6: Competitive biodegradable, compostable and/or
recyclable bio-based plastics for a sustainable end-of-life phase
BBI.2017.R7: Novel secondary bio-based chemicals without
significant fossil-based counterparts but with high application potential

BIO BASED
INDUSTRIES PPP

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

BIO BASED
INDUSTRIES PPP

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

BIO BASED
INDUSTRIES PPP

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

RIA

2-5

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

BIO BASED
INDUSTRIES PPP
BIO BASED
INDUSTRIES PPP
BIO BASED
INDUSTRIES PPP
BIO BASED
INDUSTRIES PPP

BBI.2017.S1: Establish cooperation and partnership with brand owners
and consumer representatives to improve the market access of
sustainable bio-based products

BIO BASED
INDUSTRIES PPP

CSA

1

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

BBI.2017.S2: Identify opportunities for ICT to increase the efficiency
of biomass supply chains for the bio-based industry

BIO BASED
INDUSTRIES PPP

CSA

1

81

single-stage

11-Apr-17

7-Sep-17

CSA

1-2

5

single-stage

19-Jan-17

7-Jun-17

CSA

1-2

7

single-stage

19-Jan-17

7-Jun-17

Secure, clean and efficient energy Count
EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable
energy
EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities

ENERGY
EFFICIENCY CALL
2016-2017
ENERGY
EFFICIENCY CALL
2016-2017

10

Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens Count
CIP-01-2016-2017: Prevention, detection, response and mitigation of
the combination of physical and cyber threats to the critical
infrastructure of Europe.

CRITICAL
INFRASTRUCTURE
PROTECTION

SEC-05-DRS-2016-2017: Chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) cluster
SEC-07-FCT-2016-2017: Human Factor for the Prevention,
Investigation, and Mitigation of criminal and terrorist acts

10

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

3.5

13.75

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

RIA

3

16.5
(for 2
calls)

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SECURITY

IA

8

16

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SECURITY

RIA

5

14

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SECURITY

IA
RIA

8
8

8
8

single-stage
single-stage

1-Mar-17
1-Mar-17

24-Aug-17
24-Aug-17

SECURITY

RIA

8

8

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SECURITY

RIA

5

5

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SEC-18-BES-2017: Acceptance of no gate crossing point solutions

SECURITY

RIA

3

16.5
(for 2
calls)

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SEC-21-GM-2016-2017: Pan European Networks of practitioners and
other actors in the field of security

SECURITY

CSA

2 - 3.5

16.3

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber
Security Threats and Threat Actors

DIGITAL SECURITY
FOCUS AREA

RIA

2-3

10

single-stage

IA

3-4

8

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

DS-08-2017: Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, Digital
Identities

DIGITAL SECURITY
FOCUS AREA

IA

2-3

17.6

single-stage

1-Mar-17

24-Aug-17

SEC-10-FCT-2017: Integration of detection capabilities and data
fusion with utility providers’ networks
SEC-12-FCT-2016-2017: Technologies for prevention, investigation,
and mitigation in the context of fight against crime and terrorism
SEC-15-BES-2017: Risk-based screening at border crossing
SEC-16-BES-2017: Through-foliage detection, including in the
outermost regions of the EU
SEC-17-BES-2017: Architectures and organizations, big data and data
analytics for customs risk management of the international goods
supply chain trade movements

IA

8

SECURITY

RIA

SECURITY
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Excellent Science
Marie-Sklodowska-Curie Actions
MSCA-COFUND-2017: Co-funding of regional, national and
international programmes

MSCA-IF-2017: Individual Fellowships

Marie SkłodowskaCurie Co-Funding of
Regional, National and
International
Programmes

MSCACOFUND-DP

30

single-stage

5-Apr-17

28-Sep-17

MSCACOFUND-FP

50

single-stage

5-Apr-17

28-Sep-17

33.7

single-stage

11-Apr-17

14-Sep-17

single-stage

11-Apr-17

14-Sep-17

single-stage

11-Apr-17

14-Sep-17

single-stage

11-Apr-17

14-Sep-17

10

single-stage

11-Apr-17

14-Sep-17

MSCA-IF-2017
- MSCA-IF-GF
MSCA-IF-2017
- MSCA-IF-EFCAR
MSCA-IF-2017
- MSCA-IF-EFRI
MSCA-IF-2017
- MSCA-IF-EFST
MSCA-IF-2017
- MSCA-IF-EFSE

Marie SkłodowskaCurie Individual
Fellowships

205

European Research Council (ERC)
ERC-2017-ADG: ERC Advanced Grant

European Research
Council (ERC)

ERC-ADG

2.5

567

single-stage

16-May-17

31-Aug-17

CSA

2.5

33.9

single-stage

12-Apr-17

15-Nov-17

CSA

1

30

single-stage

11-May-17

15-Nov-17

CSA

1.5 – 2.03

6.1

single-stage

12-Apr-17

30-Aug-17

CSA

3 – 3.55

7.1

single-stage

12-Apr-17

30-Aug-17

CSA

3

3

single-stage

12-Apr-17

30-Aug-17

Spreading excellence and widening participation
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs

WIDESPREAD-05-2017: Twinning

H2020WIDESPREAD-20162017
H2020WIDESPREAD-20162017

Science with and for Society
SwafS-03-2016-2017: Support to research organisations to implement
gender equality plans
SwafS-05-2017: New constellations of Changing Institutions and
Actors
SwafS-08-2017: European Community of Practice to support
institutional change

H2020-SwafS-2016-17
H2020-SwafS-2016-17
H2020-SwafS-2016-17
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SwafS-11-2017: Science education outside the classroom

H2020-SwafS-2016-17

RIA

3

3

single-stage

12-Apr-17

30-Aug-17

Deadline
Model

Opening
date

Deadline
(17:00:00
Brussels
time)

11-May-17

19-Sep-17

Opening
date

Deadline
(17:00:00
Brussels
time)

Justice Programme
TOPIC

TYPE OF ACTION

2017 CALL
BUDGET
(MIL EURO)

JUST-JCOO-AG-2017: Action grants to support transnational projects to
promote judicial cooperation in civil and criminal matters

JUST-AG

7.612

single-stage

Rights, Equality and Citizenship Programme
TOPIC

TYPE OF ACTION

2017 CALL
BUDGET
(MIL EURO)

Deadline
Model

REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat gender-based violence and
violence against children

REC-AG

12.7

single-stage

27-Jun-17

14-Nov-17

REC-RRAC-RACI-AG-2017: Prevent and combat racism, xenophobia and
other forms of intolerance

REC-AG

4

single-stage

31-May-17

07-Nov-17
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Digital Single Market
Title

Objectives

Eligibility of applicants

Eligible activities

Modules for Master Degrees in
Arts and Science

The action will be implemented
through the design and
implementation of innovative
modules that will be included in
existing arts, culture, science,
engineering, technology and/or other
relevant masters.

Applicant/coordinator: The
coordinator of the application must be a
higher education institution (HEI),
established in an eligible country,
which designs and runs master
programmes. The coordinator submits
the proposal on behalf of the partners.
The coordinator ensures that the action
is implemented by all the partners as
planned.
Partners: Partners are organisations
which contribute actively to the
achievement of the objectives of the
action.
Partners may include:
 a higher education institution;
 a cultural or audiovisual operator
 culture and creative industries,
being a public or private, a small,
medium or large enterprise
 a research institute;
 a public body at local, regional or
national level;
 an intermediary or association
which represents enterprises;
 an accreditation, certification or
qualification body.

The following types of
activities are eligible,
inter alia, under this call
for proposals:
 Set-up phase: Design of
an innovative
multidisciplinary module
that would fit within
existing master courses
 Implementing phase:
Prototyping, deployment,
testing, validation and
improvement actions
including integration in
existing master
programmes
 Conferences, seminars,
peer learning and training
activities
 Actions aiming at the
creation of networks,
 Exchanges of
methodologies and good
practices
 Studies, analyses,
mapping projects
 Awareness and
dissemination actions

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=629&langId=en&call
Id=507&furtherCalls=yes

The modules should be designed
with a view to:
Equipping students in arts and
creativity, business and technology
with the knowledge and core
transferable competences they need to
work across cultural and creative
sectors and disciplines;
Improving the quality and
relevance of teaching and learning in
arts and culture disciplines by linking
creativity, business and technology;
Developing an entrepreneurial
culture among the students and the
teaching staff;
Stimulating innovative learning
environments within and across
disciplines through the integration of
creative, digital and entrepreneurial
education;
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Available
Budget

Cofinancing
rate

Duratio
n of the
projects

The total budget
earmarked for the
co-financing is
estimated at EUR
1.5 million

The
maximum
rate of cofinancing
is 80%

28 months

Depending on
the quality of the
proposals, the
Commission may
fund up to four
proposals with a
maximum budget
of 500.000€ per
proposal.

Deadline
for
submitting
application
s
10 October
2017, 23:59
CET

ALTE FINANȚĂRI
Finanțator și
program de
finanțare
Mecanismul
financiar SEE
Apel pentru
Tineri Activi Creșterea forței
de muncă în
Europa

Raiffeisen Bank
Programul de
granturi
„Raiffeisen
Comunitati”:
Raiffeisen
Comunități –
Granturi pentru
educația nonformală

Obiectiv program

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creșterea ocupării forței de muncă în
rândul tinerilor și promovarea locurilor
de muncă durabile în rândul
persoanelor tinere din grupuri
vulnerabile precum: șomeri, persoane
descurajate care au încetat să mai caute
un loc de muncă, femei inactive,
minorități etnice, solicitanți de azil,
persoane cu probleme mentale sau cu
handicap, etc.

administrații municipale, asociații
regionale, întreprideri și organizații
de stat, instituții din domeniul
educației (publice sau private),
ONG-uri, societăți comerciale,
societăți cooperative, organizații de
sprijinire a afacerilor (incubatoare,
clustere, etc.)

Obiectivul general al programului
De a încuraja organizațiile
neguvernamentale și instituțiile de
învățământ să dezvolte și să
implementeze proiecte de
responsabilitate socială în domeniul
educației non-formale (financiară,
antreprenoriala, civică sau
profesională), care sa duca la
îmbunătățirea nivelului de educație și
astfel la îmbunătățirea calității vieții
oamenilor din România.

Organizații neguvernamentale

Metode și practici eficiente care să
dezvolte locuri de muncă durabile;
Soluții inovatoare pentru pregătirea și
formarea tinerilor pentru schimbările de pe
piața muncii;
Implicarea angajatorilor din sectoarele
non-tradiționale;
Dezvoltarea și implicarea
antreprenoriatului social;
Abordări inovatoare de metorat și
coaching;
Metode experimentale pedagogice si
didactice;
Sprijin pentru antreprenoriat și start-upuri în rândul tinerilor, etc.
Acțiuni de educație non-formală participanții vor fi implicați în proiectarea,
organizarea și desfășurarea acestor
activități:
• Lărgirea orizontului cultural;
• Îmbogățirea cunoștințelor din
anumite domenii;
• Dezvoltarea unor aptitudini și
interese speciale;
• Valorificarea aptitudinilor si
intereselor participanților.

Instituții de învățământ

Obiectiv specific al programului
Sprijinirea proiectelor de educație nonformală (desfășurate în afara curriculei
de învățământ), care să ridice nivelul
de educație și de trai în comunitățile în
care se vor desfășura.
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Valoare grant

60.6 milioane €

Contribuție
beneficiar
Variabilă

Nu există o sumă
maximă alocată
fiecărui proiect

Buget:
450 000 de lei
Intensitate
maximă a
ajutorului acordat:
45 000 de lei

-

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
1 august
2017

31 iulie
2017

Website
program

http://eeagra
nts.org/News
/2017/60million-tocombatyouthunemployme
nt-in-Europe

https://raiffei
sencomunitat
i.ro/2017/07/
03/inscrieun-proiectde-educatiein-cursapentrufinantare/

Finanțator și
program de
finanțare
Comisia
Europeană
Programul
Hercule III

Obiectiv program

Obiectivul general al programului
Programul vizează protejarea
intereselor financiare ale Uniunii
Europene prin prevenirea și
combaterea fraudei, corupției și a altor
activități ilegale care afectează
interesele financiare ale Uniunii, dar și
sporirea competitivității în UE.
Obiective specifice ale programului
Prevenirea fraudei și a altor activități
ilegale prin întărirea cooperării
transnaționale;
Creșterea protecției intereselor
financiare ale Uniunii prin facilitarea
schimbului de informații și bune
practici etc.

Solicitanți eligibili

Administrațiile naționale și
regionale,
Institute de cercetare,
Universități,
ONG-uri

Activități eligibile

Asistență tehnică – acțiuni de combatere a
fraudei, corupției și a altor nereguli comise
împotriva intereselor financiare ale Uniunii.
Studii și formare juridică – acțiuni pentru
dezvoltarea activității de cercetare juridică,
organizarea de conferințe și acțiuni de
conștientizare în domeniul justiției cu
scopul de a proteja interesele financiare ale
Uniunii.
Training și conferinței – acțiuni de training
destinate formării de rețele între statele
membre UE, țări în curs de aderare, țări
candidate, state nemembre UE și organizații
publice internaționale pentru a facilita
schimbul de bune practici, cât și
organizarea de conferințe cu scopul de a
proteja interesele financiare ale Uniunii.
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Valoare grant

Buget:
Asistență tehnică:
9 150 000 €
Studii și formare
juridică: 500 000
€
Training și
conferințe: 1 000
000 €
Intensitate
maximă a
ajutorului acordat:
Între 40 000 € și
100 000 €, în
funcție de apel

Contribuție
beneficiar

-

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
9 august
2017

Website
program

http://ec.euro
pa.eu/antifraud/policy/
hercule/herc
ule-iii_en

Finanțator și
program de
finanțare
Comisia
Europeană prin
Directia
generala
„Educatie,
Cultura, Sport si
Tineret”
Monitorizarea si
indrumarea cu
ajutorul
sportului a
tinerilor care
prezinta risc de
radicalizare

Obiectiv program

Aceasta actiune are ca scop sprijinirea
proiectelor din domeniul sportului,
organizate de catre actorii locali si
societatea civila, care se axeaza pe
prevenirea
marginalizarii
si
a
radicalizarii, in special pentru a ajuta
tinerii expusi riscului de excluziune si
de radicalizare in vederea gasirii unei
identitati si a unui sentiment de
apartenenta. Proiectele ar trebui sa aiba
drept scop predarea competentelor
esentiale, cum ar fi competentele
sociale si de comunicare, gandirea
critica si de solutionare a problemelor,
care ii pot ajuta pe tinerii care ocupa o
pozitie marginala in societati sa se
simta reimplicati in societate.

Solicitanți eligibili

Organisme publice si private cu
personalitate juridica si experiente
de succes in ceea ce priveste
combaterea radicalizarii : scoli,
universitati, autoritati publice
locale, regionale, nationale, ONGuri, etc.

Activități eligibile

Valoare grant

Actiunile finantate
• activitati de sensibilizare cu
privire la aspectele practice si
valoarea adaugata demonstrata a
sportului in ceea ce priveste
combaterea radicalizarii;
• identificarea activitatilor sportive
expuse riscului de aparitie a
proceselor de radicalizare;
• actiuni de difuzare;
• activitati de comunicare in retea;
• schimb de bune practici, etc.

Bugetul total al
cererii: 750.000 €;
maximum
60.000€/proiect

Acest
proiect-pilot
va
implica
organizatii sportive locale din UE care,
in cooperare cu autoritatile locale
responsabile cu problemele legate de
radicalizare si terorism, vor identifica
persoanele care prezinta riscul de
radicalizare si le vor oferi indrumare
corespunzatoare, astfel incat sa se
incerce prevenirea procesului de
radicalizare.
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Contribuție
beneficiar

-

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
18 august
2017 ora
16:00 (ora
Bruxellesului)

Website
program

https://ec.eur
opa.eu/sport/
calls/eacs16integrationsocialinclusionrefugees_en

Finanțator și
program de
finanțare
Fundatia Gini,
Italia
Granturi pentru
studii doctorale
la Universitatea
din Padova
(Italia)

Solicitanți eligibili

Obiectiv program

Acordarea de burse pentru studentii
straini pentru o perioada de cel putin
sase luni care doresc sa urmeze studii
doctorale in cadrul Universitatii din
Padova in domeniile stiintifice precum
agricultura, inginerie, matematica,
fizica sau stiinte naturale.

•
•

Scopul granturilor Fundatiei Gini este
de a permite si de a incuraja studentii
straini capabili de mediul academic.

•

Solicitantii trebuie sa aiba o
diploma de masterat de la o
universitate straina;
Granturile sunt alocate pentru
a sprijini, pentru o perioada de
cel mult un an, cei care
intentioneaza sa urmeze o
perioada de studii si / sau de
specializare la Departamentele
Universitatii din Padova in
domeniile stiintifice ale
agriculturii, ingineriei sau
matematice, stiinte naturale
pentru o perioada de cel putin
sase luni;
Cetatenii straini care pot
candida pentru subventii
trebuie sa aiba vârsta mai mica
de 35 de ani la data limita a
apelului si sa detina o diploma
de masterat de la o universitate
straina in disciplinele care tin
de domeniile stiintifice din
domeniul agriculturii,
ingineriei sau matematice,
fizice si naturale Stiinte.

Activități eligibile

-

Valoare grant

Maxim 11.000,00
euro brut, inclusiv
costurile de
calatorie
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Contribuție
beneficiar

-

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
15
septembri
e 2017

Website
program

http://www.u
nipd.it/en/tui
tion-feesscholarshipstax-reliefschemes

Finanțator și
program de
finanțare
Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României
Program de
finanțare:
Programul
RO02
Biodiversitate si
servicii ale
ecosistemelor
(Granturile SEE
2009-2014)

Obiectiv program

Stoparea pierderii biodiversităţii.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Beneficiarii si partenerii eligibili in
cadrul Fondului sunt Promotorii de
Proiect, partenerii din statul
donator, cat si alte institutii
relevante si organizatii nonguvernamentale din Romania si
stakeholderi din statele donatoare.

Fondul este destinat sustinerii
proiectelor/actiunilor ce corespund
obiectivului general al Programului, si
anume sa implementeze solutii in problema
degradarii serviciilor ecosistemelor, sa
creasca nivelul de cunostinte privind
contributia acestora la economie precum si
sa contribuie la stoparea pierderii
biodiversitatii in Romania. Obiectivul
include abordarea problemelor legate de
pierderea si fragmentarea habitatelor, de
restaurarea zonelor degradate, precum si
integrarea aspectelor legate de
biodiversitate in politicile sectoriale. Astfel,
proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de
cunostinte, experiente, tehnologie, bune
practici intre entitati similare din Romania
si statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea
relatiilor bilaterale intre aceste tari.
– Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati
trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru a
putea participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor
etc);
– Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului.
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Valoare grant

200.000 Euro.
Nu este stabilit
bugetul maxim
pentru o aplicatie.
Bugetul total
poate fi contractat
pe baza unei
singure sau a mai
multor aplicatii.

Contribuție
beneficiar

0%

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
30 august
2017, ora
14:00

Website
program

http://www.
mmediu.ro/a
rticol/guideli
ne-forapplicantscall-forproposalsunder-thefund-forbilateralrelationswithinprogrammero02biodiversityandecosystemservicesfinancedunder-eeagrants/2037

Finanțator și
program de
finanțare
Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României
Program de
finanțare:
Programul
RO04
Reducerea
substanțelor
periculoase
(Granturile SEE
2009-2014)

Obiectiv program

Obiectivul General al Programului:
Prevenirea daunelor si a efectelor
secundare asupra mediului cauzate de
substante chimice si deseuri
periculoase.
Obiectivul Specific al Programului:
Programul se concentreaza pe
consolidarea capacitatii de a
implementa si aplica legislatia UE
privind produsele chimice si deseuri
periculoase si la imbunatatirea
monitorizarii substantelor periculoase
in mediul inconjurator.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Beneficiarii si partenerii eligibili in
cadrul Fondului sunt Promotorii de
Proiect, partenerii din statul
donator, cat si alte institutii
relevante si organizatii nonguvernamentale din Romania si
stakeholderi din statele donatoare.

Fondul este destinat sustinerii
proiectelor/actiunilor ce corespund
obiectivului general al Programului, si
anume prevenirea efectelor negative ale
substantelor chimice si deseurilor
periculoase asupra mediului prin cooperare
si transfer de cunostinte cu institutii
similare din statele donatoare. Programul va
consolida capacitatea entitatilor publice
responsabile de implementarea si aplicarea
legislatiei si strategiilor europene privind
substantele chimice si deseurile periculoase.
De asemenea, programul va imbunatati
monitorizarea substantelor periculoase in
mediu, scopul final fiind acela de a preveni
bolile si efectele substantelor chimice si
deseurilor periculoase asupra sanatatii
umane si mediului. Astfel,
proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de
cunostinte, experiente, tehnologie, bune
practici intre entitati similare din Romania
si statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea
relatiilor bilaterale intre aceste tari in scopul
atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO04.
– Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati
trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru a
putea participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor
etc);
– Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programulu.

20

Valoare grant

100.000 Euro.
Nu este stabilit
bugetul maxim
pentru o aplicatie.
Bugetul total
poate fi contractat
pe baza unei
singure sau a mai
multor aplicatii.

Contribuție
beneficiar

0%

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
30 august
2017, ora
14:00,

Website
program

http://www.
mmediu.ro/a
rticol/guideli
ne-forapplicantscall-forproposalsunder-thefund-forbilateralrelationswithinprogrammero04reduction-ofhazardoussubstancesfinancedunder-eeagrants/2039

Finanțator și
program de
finanțare
Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein

Obiectiv program

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Reducerea vulnerabilității umane și a
ecosistemelor la schimbările climatice.

Promotorii de Proiect, partenerii de
proiect și entități din statul donator.

Fondul este destinat sustinerii
proiectelor/actiunilor ce corespund
obiectivului general al Programului, si
anume reducerea vulnerabilitatii umane si a
ecosistemelor la schimbarile climatice prin
cooperare si transfer de cunostinte cu
institutii similare din statele donatoarei.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie
sa faciliteze schimbul si transferul de
cunostinte, experiente, tehnologie, bune
practici intre entitati similare din Romania
sistatele donatoare si sa vizeze dezvoltarea
relatiilor bilaterale intre aceste tari in scopul
atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO07.

Guvernul
României
Program de
finanțare:
Programul
RO07 Adaptarea
la schimbări
climatice
(Granturile SEE
2009-2014)

In acest scop, urmatoarele tipuri de
activitati sunt considerate eligibile:
– Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati
trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru a
putea participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor
etc);
– Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului.

Surse de informare:
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
http://www.finanțare.ro
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://www.fonduri-ue.ro/
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Valoare grant

149.555 Euro
Bugetul eligibil
pentru
organizarea de
evenimente in
comun cu
entitatile din
statele donatoare
nu trebuie sa
depaseasca suma
de 10.000 Euro.
Bugetul total
poate fi contractat
pe baza unei
singure sau a mai
multor aplicatii.

Contribuție
beneficiar

0%

Termen
limită de
depunere
a
proiectul
ui
30 august
2017, ora
14:00

Website
program

http://www.
mmediu.ro/a
rticol/guideli
ne-forapplicantscall-forproposalsunder-thefund-forbilateralrelationswithinprogrammero07adaptationto-climatechangefinancedunder-eeagrants/2041

