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Valoarea maximă proiect:
1.500.000 euro

2%

Apel nelansat
Ghid publicat spre
consultare

1

Valoarea maximă proiect:
1.500.000 euro

2%

Apel nelansat
Ghid publicat spre
consultare

4

minim 2%

Apel nelansat

7

Variabila

Apel nelansat
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AP 6, PI 10.iv., O.S.6.13.
SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI
ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT
PROGRAMUL OPERAŢIONAL
CAPITAL UMAN
AP 6, PI 10.ii., O.S.6.7. O.S.6.9.
O.S.6.10.
MĂSURI INTEGRATE PENTRU
CRESTEREA PARTICIPARII
STUDENȚILOR DIN CATEGORII
VULNERABILE LA PROGRAME
ANTREPRENORIALE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
CP7/2017, AP 1, OS 2.2
MĂSURI DE CREȘTERE A
GRADULUI DE
CONȘTIENTIZARE A CORUPȚIEI
ȘI DE CREȘTERE A
TRANSPARENȚEI LA
NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI
INSTITUȚIILOR PUBLICE
LOCALE DIN REGIUNILE MAI
PUȚIN DEZVOLTATE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
CP8/2017, AP 1, OS 2.3
SPRIJIN PENTRU ACȚIUNI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI
LA JUSTIȚIE, PENTRU
PROMOVAREA METODELOR
ALTERNATIVE DE
SOLUȚIONARE A LITIGIILOR,
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACTIVITĂȚII DE EXECUTARE A
HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI
THE EEA AND NORWAY GRANTS
FUND FOR REGIONAL
COOPERATION

Valoare minima eligibilă
aferentă unui proiect:
250.000 lei
Valoare maximă eligibilă
aferentă unui proiect:
500.000 lei

Valoarea minima eligibilă
aferentă unui proiect:
300.000 lei.
Valoarea maximă eligibilă
aferentă unui proiect:
3.500.000 lei.

The amount of grant assistance
applied for within a project shall
not be less than EUR 1 million.
There is no maximum grant
amount per project.

minim 10%

The concept note shall
be submitted
electronically via the
fund operator’s system
(EGREG) by
01.07.2018 (12:00
noon Brussels time).
Deadline for submitting
full proposals
15.12.2018.
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Justice Programme &
Rights, Equality and Citizenship
Programme
REC-RCHI-PROF-AG-2018
Call for proposals on capacitybuilding in the area of rights of
the child - putting in place
robust national or regional
integrated mechanisms to
support children ageing out
of/leaving alternative care
Justice Programme &
Rights, Equality and Citizenship
Programme
REC-RGEN-WWLB-AG-2018
Call for proposals to address:
A) equal participation of
women and men in public fora,
in leadership positions in
politics and in the corporate
sector; B) to support public
authorities and civil society in
relation with the 'New Start to
Support Work-Life Balance for
Parents and Carers' initiative
Justice Programme &
Rights, Equality and Citizenship
Programme
REC-RDAP-GBV-AG-2018
Call for proposals to prevent
and combat gender-based
violence and violence against
children

The indicative maximum amount
earmarked for this call is EUR
4000000.
The
Commission
reserves the right not to distribute
all the available funds.

The grant will be defined by
applying a maximum co-financing
rate of 80% to the eligible costs
actually incurred and declared by
the beneficiary (ies).

Deadline:
31 May 2018
17:00:00

12

The indicative maximum amount
earmarked for this call is EUR
3 700 000. The Commission
reserves the right not to distribute
all the available funds.

The grant will be defined by
applying a maximum co-financing
rate of 80% to the eligible costs
actually incurred and declared by
the beneficiary (ies).

Deadline:
19 June 2018
17:00:00
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P1.Indicative amount: €
2 900 000.

The grant will be defined by
applying a maximum co-financing
rate of 80% to the eligible costs
actually incurred and declared by
the beneficiary (ies).

Deadline:
13 November 2018
17:00:00
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P2.Indicative amount: €
2 900 000.
P3.Indicative amount: €
2 400 000.
P4.Indicative amount: €
2 400 000.
P5.Indicative amount: €
2 700 000.
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2018 – LUNA APRILIE
FINANŢATOR

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE
PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
CAPITAL UMAN
AP 6, PI 10.iv.
O.S.6.13.
SPRIJIN
PENTRU
DOCTORANZI ȘI
CERCETĂTORI
POSTDOCTORAT

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
În cadrul acestui
apel de proiecte vor
fi susținute
activități din cadrul
OS 6.13. destinate
îmbunătățirii
tranziției de la
educație la viața
activă a
participanților din
învățământul terțiar
universitar (ISCED
8), inclusiv a
cercetătorilor postdoctorat.
În cadrul
proiectelor este
susținută
dezvoltarea și
furnizarea de
programe de
învățare cu
componentă
aplicativă și de
formare a
competențelor
transversale și
antreprenoriale în
sprijinul cercetării și
inovării, în special
în sectoarele

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Pentru acest apel
de proiect,
solicitanți eligibili
pot fi:
Instituţii de
învăţământ
superior publice
şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi
graduale cu
personalitate
juridică, inclusiv
parteneriate intre
acestea și sectorul
privat/ centre de
CDI;
Institute/centre
de cercetare
acreditate, inclusiv
institute de
cercetare ale
Academiei Române;
Academia
Română
Sunt încurajate cu
precădere
parteneriatele între
entitățile mai sus
menționate .
Partenerii pot fi
instituții similare

Organizarea și
derularea de programe
de învăţare prin
experienţă practică,
furnizarea de servicii de
consiliere şi orientare
profesională, axate pe
dobândirea de competenţe
transversale corelate cu
necesităţile pieţei muncii,
formarea de competente
antreprenoriale în special în
sectoarele economice cu
potențial competitiv
identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI
adresate studenților (ISCED
8).
Sprijin pentru
consolidarea
parteneriatelor dintre
universităţi și actorii din
domeniul cercetării şi
inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe
de studii doctorale şi
postdoctorale, cu aplicaţii
directe în economie, cu
atenţie deosebită acordată
sectoarelor economice cu
potential competitiv

VALOAREA
GRANTULU
I
Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest,
Vest, SudVest Oltenia,
Centru, SudEst și SudMuntenia) este de
1.500.000
euro

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
Apel nelansat
Ghid publicat
spre
consultare
UBB poate
depune
maxim 5
proiecte în
calitate de
solicitant/par
tener

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
http://www.fond
uriue.ro/presa/nout
ati-amoi/details/6/329/
oipublic%C4%83ghidulsolicitantuluipentru-apelulde-proiecte%E2%80%9Espr
ijin-pentrudoctoranzi%C8%99icercet%C4%83t
oripostdoctorat%E
2%80%9D
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
economice cu
potențial competitiv
identificate conform
SNC şi din
domeniile de
specializare
inteligentă conform
SNCDI adresate
studenților din
programe de studii
doctorale și a
cercetătorilor
postdoctorat . Sunt
încurajate abordări
interdisciplinare în
cadrul cursurilor
dezvoltate care pot
fi realizate în
parteneriat la
nivelul instituțiilor
de învățământ
superior implicate
într-un proiect.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
categoriilor de
solicitanți eligibili
și/sau categorii de
organizații detaliate
mai jos:
Angajatori;
Asociaţii
profesionale;
Camere de
comerţ şi industrie;
Este obligatorie
includerea în
proiect în calitate
de solicitant sau
partener a cel puțin
unei Instituţii de
învăţământ (ISCED
8), publice şi
private, acreditate.
Grupul țintă
eligibil este format
din doctoranzi
(minim 60) și
cercetători postdoctorat (minim
27) înmatriculaţi la
instituţiile care au
calitatea de
beneficiar sau
parteneri în proiect.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI,
inclusiv prin furnizarea de
sprijin financiar pentru
doctoranzi și sprijinirea
cercetătorilor pentru a se
implica în cercetarea postdoctorală, inclusiv prin
acordarea de burse și
sprijinirea mobilității interne
și transnaționale.
În cadrul proiectelor
finanțate se vor acorda în
sumă forfetară lunară:
bursa doctorand
antreprenor va avea
valoarea de max. 400
euro/lună pe durata
ultimului an al studiilor de
doctorat pentru studenti
sprijiniti in cadrul proiectelor
prin programe
antreprenoriale în relație cu
domeniul de specializare pe
care îl frecventează.
bursa cercetător
postdoctorat antreprenor
va avea valoarea de max.
600 euro/lună pe durata
studiilor postdoctorale
(maxim 24 luni) pentru
cercetătorii sprijiniti in
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

cadrul proiectelor, inclusiv
prin programe
antreprenoriale în relație cu
specialitatea studiilor
superioare pe care le
frecventează.
Activităţi de cercetare
şi de colaborare în reţea
pentru tinerii cercetători în
scopul creării de sinergii
între cercetare şi inovare, în
special în ceea ce priveşte
complementaritatea cu
sectoarele economice cu
potențial competitiv
identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI,
în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;
Crearea unui sistem de
informare coordonată, în
ambele sensuri: de la
companii/ sectorul privat
către instituţiile de
învăţământ superior privind
nevoile lor de instruire,
precum şi de la instituţiile de
învăţământ către
întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor sectorului
privat la nivel regional/local.
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE
PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
CAPITAL UMAN
AP 6, PI 10.ii.
O.S.6.7.
O.S.6.9.
O.S.6.10.
MĂSURI
INTEGRATE
PENTRU
CRESTEREA
PARTICIPARII
STUDENȚILOR
DIN CATEGORII
VULNERABILE
LA PROGRAME
ANTREPRENORI
ALE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
Scopul apelului
constă în
finanțarea unor
proiecte prin
mecanismul
competitiv,
dedicate creșterii
accesului și
echității în
învățământul
superior din
România, în
vederea diminuării
ratei de abandon în
rândul studenților,
prin asigurarea de
sprijin financiar
studenților din
categorii
vulnerabile si prin
creșterea
atractivității
ofertelor
educaționale, în
special în ceea ce
privește
antreprenoriatul,
corelat cu
îmbunătățirea
competentelor
cadrelor didactice și
experților din
universități de a

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Pentru această
cerere de propuneri
de proiecte
categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
Instituţii de
învăţământ
superior
acreditate,
publice şi private.
Sunt încurajate
parteneriatele cu:
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile
studenţeşti (pentru
măsuri aferente OS
6.7.);
Parteneri sociali
din învăţământul
superior sau din
medii publice și
private.
Grupul țintă
eligibil este format
din elevi/cursanți
(ISCED 3-4),
studenți (ISCED 57), în special pentru
cei care provin din
grupuri vulnerabile,
cu accent pe

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Instituirea şi utilizarea
unor pachete integrate de
măsuri de asistenţă
educațională și sprijin
financiar care să includă, de
exemplu: burse de studii,
mobilități, constituirea de
reţele şi comunităţi virtuale
de studii la distanţă etc., a
căror acordare va fi
condiționată de absolvirea
studiilor terțiare/continuarea
studiilor, în vederea creşterii
numărului de cursanţi şi de
absolvenți din învăţământul
terţiar;
Sprijinirea accesului la
învățământul terțiar prin
activități comune derulate
cu elevi, studenți și personal
didactic (ex. activități de
consiliere, activități de
informare, organizarea unor
vizite la universități etc.),
precum şi campanii de
conştientizare în vederea
creşterii ratei de participare
la învăţământul terţiar şi
pentru asigurarea înţelegerii
beneficiilor pe care le oferă
educaţia de nivel superior cu
privire la şansele de ocupare
a unui loc de muncă

VALOAREA
GRANTULU
I
Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest,
Vest, SudVest Oltenia,
Centru, SudEst și SudMuntenia) este de
1.500.000
euro

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
Apel nelansat
Ghid publicat
spre
consultare
UBB poate
depune
maxim 5
proiecte în
calitate de
solicitant/par
tener

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
http://www.fond
uriue.ro/presa/nout
ati-amoi/details/6/331/
oipublic%C4%83ghidulsolicitantului%E2%80%9Em
%C4%83suriintegratepentrucre%C5%9Ftere
aparticip%C4%83
riistuden%C8%9Bi
lor-din-categoriivulnerabile-laprogrameantreprenoriale
%E2%80%9D
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
proiecta și oferi
programe de studii
atractive astfel
concepute încât să
stimuleze
dezvoltarea
competențelor
socio-emoționale,
inclusiv prin
furnizarea de
consiliere
psihologica si
profesională
studenților in
vederea finalizării
studiilor
universitare.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

populația roma, cei
din mediul rural și
cursanții/ studenții
netradiționali,
personalul didactic
din învățământul
superior și terțiar
non-universitar,
personalul implicat
în dezvoltarea de
programe de studii
din învățământul
terțiar universitar și
non-universitar
tehnic organizat în
cadrul instituțiilor
de învăţământ
superior acreditate,
cursanți (ISCED 4),
studenţi (ISCED 57).
Vor fi incurajate
prin acordarea de
punctaj suplimentar
proiectele care
vizeaza un grup
tinta reprezentat
din studenti
netraditionali.
Activitățile
proiectului care vor
implica un grup
țintă format din

(masura secundara);
Alte acțiuni inovative care
sprijină participarea la
învăţământul terțiar, inclusiv
activități de cooperare
transnațională.
Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv specific, în cadrul
proiectelor finanțate se pot
acorda stimulente în sumă
forfetară lunară, bursa
Student/Cursant
antreprenor, in valoare de
max. 300 lei/lună, pe
parcursul ultimelor 3
semestre de studii de
licență.
Perfecționarea
profesională specializată
pentru personalul
didactic din învățământul
terțiar universitar și nonuniversitar organizat în
cadrul instituțiilor de
învăţământ superior
acreditate, în ceea ce
privește conținutul
educațional inovator şi
resursele de învăţare
moderne şi flexibile, inclusiv
prin parteneriate cu agenți
economici, stagii de
pregătire la agenți

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
studenti/cursanti,
trebuie sa includa
cel putin 30%
persoane cu
domiciliul de
reședință din zone
rurale.
Pentru fiecare
participant din
grupul țintă
reprezentat de
personal didactic
este obligatorie
frecventarea a cel
puțin unui program
de dezvoltare de
competențe
didactice pentru
care se acordă
credite profesionale
transferabile în
cadrul unui
program
postuniversitar de
formare.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

economici, programe de
schimb de experiență şi
diseminare de bune practici;
Valorificarea rezultatelor
programelor anterioare de
mobilitate ale personalului
didactic susținute din
ERASMUS+ în vederea
completării formării
inițiale/continue a acestuia
în relație cu domeniile de
formare stabilite în cadrul
prezentei PI. Acțiunile avute
în vedere se bazează
inclusiv pe consultări cu
rețele internaționale de
cercetare și de afaceri, în
completarea celor de la nivel
național;
Alte acțiuni inovative,
inclusiv prin activități de
cooperare transnațională
Dezvoltarea de oferte
educaționale cu conţinut
inovator în învăţământul
terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de
învăţământ superior
acreditate care să
promoveze experienţe de
învăţare de calitate (ex:
resurse de studiu moderne
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VĂ CP7/2017
AP 1, OS 2.2
Măsuri de
creștere
a gradului de
conștientizare a
corupției și de
creștere a
transparenței la
nivelul
autorităților
și instituțiilor
publice locale
din regiunile
mai puțin
dezvoltate

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

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

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

Autorități ale
administrației
publice locale de la
nivelul unităţilor
administrativteritoriale– orașe
organizate ca
municipii din
regiunile mai puțin
dezvoltate;
Autorități ale
administrației
publice locale de la
nivelul unităţilor
administrativteritoriale– județe
din regiunile mai
puțin dezvoltate;
ONG/partener
social;
Structuri asociative

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

şi flexibile, promovarea
educației antreprenoriale
etc.) prin corelarea cu
nevoile pieţei muncii din
sectoarele economice cu
potențial competitiv,
identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Măsuri de creștere a
transparenței în
administrația publică:
• elaborarea de carte ale
serviciilor publice la
nivelul fiecărui tip de unitate
administrative-teritorială,
• publicarea, în format
deschis, a listei cu
toate autorizațiile și
permisele eliberate de
autoritatea publică locală,
• realizarea de campanii de
advocacy pentru creșterea
transparenței și a integrității
la nivel local, inclusiv pentru
promovarea utilizării datelor
deschise,
• monitorizarea felului în
care sunt implementate
standardele de
transparență,
așa cum sunt acestea
transpuse în legislație.

VALOAREA
GRANTULU
I

Variabila

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

2%

Apel nelansat

http://poca.ro/c
p-72017less/relansareain-consultare-aghiduluisolicitantului-nrcp-7-2017mysmis-poca195-2-2-pentruregiunile-maiputindezvoltate/
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
ale administrației
publice locale
(ACOR, AMR,
AOR, UNCJR);
Instituții de
învățământ
superior
acreditate și de
cercetare,
Academia
Română (doar în
parteneriat cu una
din categoriile
menționate mai
sus și nu ca
solicitant).

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Capacitatea administrativă
de a preveni și a reduce
corupția:
• efectuarea de sondaje
privind percepţia
publică, studii, analize
privind aspect legate de
corupție;
• creşterea gradului de
conştientizare publică
şi campanii de educație
anticorupție;
• punerea la dispoziţia
publicului a unor
modalităţi de evaluare a
gradului de satisfacție a
cetățenilor cu privire la
conduita funcţionarilor/
personalului și calitatea
serviciilor oferite (formulare,
registru de sesizări, etc).
Educație anticorupție:
• creșterea nivelului de
educație anticorupție
pentru personalul din
autoritățile și instituțiile
publice;
• cursuri de formare privind
etica și integritatea
care se adresează în special
personalului din autoritățile
și instituțiile publice.
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VĂ CP8/2017
AP 1, OS 2.3
Sprijin pentru
acțiuni de
îmbunătățire a
accesului la
justiție, pentru
promovarea
metodelor
alternative de
soluționare a
litigiilor, pentru
îmbunătățirea
activității de
executare a
hotărârilor
judecătorești

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
Asigurarea unei
transparențe și
integrități sporite la
nivelul sistemului
judiciar în vederea
îmbunătățirii
accesului și a
calității serviciilor
furnizate la nivelul
acestuia

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Asociații, uniuni și
alte tipuri de
organizații
profesionale cu
activitate
în domeniul
justiției,
ONG-uri cu
activitate în
domeniul justiției.
Pot fi parteneri
următoarele
categorii de
instituții/organizații
:
Instituții din
sistemul
judiciar;
Autorități ale
administrației
publice centrale;
ONG-uri cu
activitate în
domeniul justiției;
Instituții de
învățământ
superior
acreditate;
Academia Română.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

• Organizarea de campanii
de informare,
educație juridică și
conștientizare,
elaborarea de
ghiduri/materiale
informative
cu privire la prevederile
noilor coduri,
drepturile cetățenilor,
promovarea
informațiilor privind
instituțiile din sistemul
judiciar și serviciile oferite
de acestea (ex.
spoturi publicitare, materiale
informative,
pagini web interactive,
aplicații mobile, alte
acțiuni în acest sens), o
atenţie deosebită
urmând a fi acordată
grupurilor vulnerabile
(femei, copii, comunități
defavorizate etc.);
• Dezvoltarea și
diversificarea paletei de
servicii de consiliere și
asistență juridică
adecvate nevoilor
cetățeanului, prin
cooperare cu autorități ale
administrației

VALOAREA
GRANTULU
I
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă
unui
proiect:
300.000
lei.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
Variabila

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
Apel nelansat

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
http://poca.ro/cp-82017/lansarea-inconsultare-aghiduluisolicitantului-nrcp8-2017-mysmispoca-219-2-3/

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă
unui
proiect:
3.500.000
lei
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FINANŢATOR

Iceland,
Liechtenstein and
Norway

PROGRAM DE
FINANŢARE

The EEA and
Norway Grants
Fund for
Regional
Cooperation

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

publice centrale și locale/
alte entități cu
competențe în domeniu/
societatea civilă;
• Promovarea și
consolidarea metodelor
alternative de soluționare a
litigiilor prin
derularea de campanii de
informare a
beneficiarilor actului de
justitie și
magistraților, acțiuni de
formare a
practicienilor dreptului;
Projects shall
Strengthening
All projects and activities
involve entities
regional crossfunded shall be based on the
from at least three
border and
common values of:
countries, including  Respect for human dignity;
transnational
at least two
cooperation
 Freedom;
Beneficiary States.  Democracy;
Whereas the
majority of EEA and Each project must
 Equality;
include one lead
Norway Grants
 Rule of law; and
partner and at least  Respect for human rights,
funding is tailortwo beneficiary
made to national
including the rights of people
partners of which at belonging to minorities.
initiatives and
least one must be
bilateral
from a Beneficiary
cooperation
All projects and activities
State.
between the donor
supported by the Fund shall
and beneficiary
follow the principles of good
 Eligible lead
countries, the EEA
governance; they shall be
partner: any eligible
and Norway Grants entity established in
participatory and inclusive,
Fund for Regional
accountable, transparent,
an EEA and Norway

VALOAREA
GRANTULU
I

The available
budget
under this
call is EUR
15 million.
The amount
of grant
assistance
applied for
within a
project
shall not be
less than
EUR 1
million.
There is no
maximum
grant

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

The project
consortium is
required to provide
project co-financing.
The project grant
rate shall be
determined with
reference to the
status of the
individual
consortium
members, as
follows:
- Non-governmental
organisations: up to
90% of their eligible
expenditures (up to
50% of the required

Concept note
phase:
Applicants are
invited to
submit a
project concept
note briefly
describing the
project idea,
project
activities and
outputs, the
members of the
project
consortium and
a tentative
budget.
Second phase

https://eeagrants.or
g/regionalcooperati
on
https://eeagrants.or
g/Media/Files/TheEEA-and-NorwayGrants-Fund-forRegionalCooperation
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
Cooperation targets
projects
strengthening
cross-border and
transnational
cooperation
between the donor
countries, the
beneficiary
countries and ten
non-EU Member
States.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Grants Beneficiary
State;
 Eligible beneficiary
partner: any eligible
entity established in
an EEA and Norway
Grants Beneficiary
State and the
following countries:
Albania, Belarus,
Bosnia and
Herzegovina, Former
Yugoslav Republic of
Macedonia, Moldova,
Montenegro, Russia,
Serbia, Turkey and
Ukraine;
 Expertise partners
can be any eligible
entity established in
a Donor State, in a
non-eligible EU
Member State or
international
organisations.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

responsive, effective and
efficient. There shall be
zero-tolerance towards
corruption. All projects and
activities supported by the
Fund shall be in line with the
principles of sustainable
development, long-term
economic growth, social
cohesion and environmental
protection.

VALOAREA
GRANTULU
I
amount per
project. The
Financial
Mechanism
Committee
reserves the
right not to
award all the
available
funds, to republish this
call or to reallocate the
funds to
subsequent
calls or other
activities.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
co-financing may
take the form of inkind contributions in
the form of
voluntary work)
- Project partners
with the status of
universities and
research
organisations: up
to 90% of their
eligible
expenditures
- Any expertise
partners from the
Donor States12: up
to 100% of their
eligible expenditures
- Other entities: up
to 85% of their
eligible expenditures

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
submission of a
complete
application:
Shortlisted
applicants will
be invited to
submit a full
proposal before
a final
deadline. All
required
application
modalities will
be provided to
the shortlisted
applicants at
this stage,
including the
administrative,
eligibility,
exclusion, as
well as
selection
criteria –
comprising
budget
assessment –
for the
awarding of
project
proposals.
The concept
note shall be

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
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FINANŢATOR

European
Commission

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Justice
Programme &
Rights, Equality
and Citizenship
Programme

Projects shall
support capacity
building of
professionals
working for and
with children on the
rights of the child
and child
protection: project
activities shall focus
on putting in place
robust national or

Call for
proposals on
capacitybuilding in the
area of rights of
the child -

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

Eligibility of the
applicant and
partners (lead
applicant and coapplicant(s))
The applicant and
partners must be
public entities or
private
organisations, duly
established in one

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Project activities may
include:
-mutual learning, exchange
of good practices,
cooperation;
-design and implementation
of protocols, development of
working methods which may
be transferable to other
regions or countries;

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The
indicative
maximum
amount
earmarked
for this call
is EUR
4 000 000.
The
Commission
reserves the
right not to

The grant will be
defined by applying
a maximum cofinancing rate of
80% to the eligible
costs actually
incurred and
declared by the
beneficiary (ies).
The beneficiaries
should ensure that
the outstanding

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
submitted
electronically
via the fund
operator’s
system
(EGREG) by
01.07.2018
(12:00 noon
Brussels
time). No
modification to
the concept
note is allowed
once the
deadline for
submission has
elapsed.
Deadline for
submitting
full proposals
15.12.2018.
Deadline:
31 May 2018
17:00:00

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/desktop
/en/opportunities/re
c/topics/rec-rchiprof-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/
research/participan
ts/data/ref/other_e
u_prog/common/ju
st-rec-guide-
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

putting in place
robust national
or regional
integrated
mechanisms to
support children
ageing out
of/leaving
alternative care

regional integrated
mechanisms to
support children
ageing out of/
leaving alternative
care and they shall
encompass a strong
child participation
component (in
project conception
and design/
empowerment of
children/the child’s
right to be heard/
children’s
involvement in
reviewing service
delivery).

REC-RCHIPROF-AG-2018

European
Commission

Justice
Programme &
Rights, Equality
and Citizenship
Programme
Call for
proposals to
address: A)
equal
participation of

A) The aim of the
priority is to
support projects
promoting equality
for women and men
in public debates, in
leadership positions
in politics and in
the corporate
sector.
B) The aim of the

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
of the countries
participating in the
programme, or
international
organisations.
Organisations which
are profit-oriented
must submit
applications in
partnership with
public entities or
private non-profit
organisations.
Note: Under the
REC and Justice
programmes,
entities affiliated to
a beneficiary are
not considered as
project participants.
Their costs are not
eligible.
To be eligible, grant
applications must
comply with all of
the following
criteria:
(a) applicants and
co-applicants must
be public entities
or private
organisations, duly
established in one

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

-capacity-building and
training (train the trainer);

distribute all
the available
funds.

balance is covered
from sources other
than the EU budget
such as:
- the beneficiary's
own resources,
- income generated
by the action,
- financial
contributions from
third parties.

Project activities may
include:

The
indicative
maximum
amount
earmarked
for this call
is EUR
3 700 000.
The
Commission
reserves the

The grant will be
defined by applying
a maximum cofinancing rate of
80% to the eligible
costs actually
incurred and
declared by the
beneficiary (ies).
The beneficiaries
should ensure that

A)
-awareness-raising,
communication activities
(campaigns, etc);
-capacity building,
mentoring and training
programmes for women
candidates (and for

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
applicants18_en.pdf

Deadline:
19 June 2018
17:00:00

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/desktop
/en/opportunities/re
c/topics/rec-rgenwwlb-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/
research/participan
ts/data/ref/other_e
u_prog/common/ju
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

women and
men in public
fora, in
leadership
positions in
politics and in
the corporate
sector; B) to
support public
authorities and
civil society in
relation with
the 'New Start
to Support
Work-Life
Balance for
Parents and
Carers'
initiative

priority is to
support projects
aiming at better
enforcement of EU
law on work-life
balance and in
particular of
protection against
dismissal and
unfavourable
treatment due to
pregnancy or
parenthood.

REC-RGENWWLB-AG-2018

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
of the countries
participating in the
Programme, or
international
organisations.
Organisations which
are profit-oriented
must submit
applications in
partnership with
public entities or
private non-profitoriented
organisations;
(b) the project can
be transnational or
national. Projects
with a clear
European
dimension will be
favoured;
(c) the EU grant
applied for cannot
be lower than € 100
000.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

journalists);
-seminars and conferences;
-develop/ disseminate
practical tools to increase
gender balance;
-exchange of good practice
and successful strategies
and networking between
stakeholders.
Activities should have an
impact on equal
opportunities for women and
men in public life and in
particular leadership
positions in politics and in
the corporate sector.

VALOAREA
GRANTULU
I
right not to
distribute all
the available
funds.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
the outstanding
balance is covered
from sources other
than the EU budget
such as:
- the beneficiary's
own resources,
- income generated
by the action,
- financial
contributions from
third parties.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
st-rec-guideapplicants18_en.pdf

B)
-awarness-raising activities,
communications campaign
aimed at:
employers, underlining the
economic benefits of
unlocking and retaining the
talent and experience of
pregnant women and new
mothers;
employers to better know
and comply with their legal
obligations;
employees to better know
their rights;
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

-testing, developing and
disseminating creative
approaches to: attract,
develop and retain women
in the workforce before,
during and after pregnancy;
facilitate the process to
report and raise a complaint
when a discriminatory
practice occurs (clear
complaints procedures,
lower financial costs);
implement an efficient
monitoring (of practices in
companies such as
recruitment practices and of
early conciliation cases);
- analytical activities such as
development of ex ante
evaluation, impact
assessment of measures
aimed at:tackling practices
such as employers seeking
information about women’s
pregnancy, motherhood or
plans to have children that
could be used to
discriminate unlawfully
during recruitment or white
dismissal;
supporting small and
medium-sized employers to
spread the cost of providing
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FINANŢATOR

European
Commission

PROGRAM DE
FINANŢARE

Justice
Programme &
Rights, Equality
and Citizenship
Programme
Call for
proposals to
prevent and
combat genderbased violence
and violence
against children
REC-RDAP-GBVAG-2018

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Priorities and
activities to be cofinanced
1.Prevention of
gender-based
violence (GBV): The
focus of this priority
is on primary
prevention, in
particular changing
social norms and
behaviour, in order
to end tolerance of
all forms of genderbased violence.
2.Protection and
support for victims
and witnesses of
domestic violence,
including through
tackling underreporting,
promoting multidisciplinary
cooperation, and
capacity building

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

The applicant and
partners must be
public entities or
private
organisations, duly
established in one
of the countries
participating in the
programme, or
international
organisations.
Organisations which
are profit-oriented
must submit
applications in
partnership with
public entities or
private non-profit
organisations.
Note: Under the
REC and Justice
programmes,
entities affiliated to
a beneficiary are
not considered as
project participants.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

enhanced
maternity/parental pay
(where they wish to do so)
and cover for maternity/
paternity/parental leave
such as collective insurance
schemes.
Project activities may
include:
For all priorities:
-mutual learning, exchange
of good practices,
cooperation;
-design and implementation
of protocols, development of
working methods which may
be transferable to other
regions or countries;
-capacity building and
training for professionals;
-awareness-raising and
education activities.
Given the challenges and
known gaps in national as
well as transnational
cooperation and
coordination, all proposals
submitted under call
priorities, 2, 3 and 5, should
describe how their project
would enhance interagency

VALOAREA
GRANTULU
I

P1.Indicative
amount: €
2 900 000
P2.Indicative
amount: €
2 900 000
P3.Indicative
amount: €
2 400 000
P4.Indicative
amount: €
2 400 000
P5.Indicative
amount: €
2 700 000
The
indicative
maximum
amount
earmarked
for this call

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The grant will be
defined by applying
a maximum cofinancing rate of
80% to the eligible
costs actually
incurred and
declared by the
beneficiary (ies).
The beneficiaries
should ensure that
the outstanding
balance is covered
from sources other
than the EU budget
such as:
- the beneficiary's
own resources,
- income generated
by the action,
- financial
contributions from
third parties.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Deadline:
13 November
2018
17:00:00

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/desktop
/en/opportunities/re
c/topics/rec-rdapgbv-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/
research/participan
ts/data/ref/other_e
u_prog/common/ju
st-rec-guideapplicants18_en.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
for relevant
professionals.
3.The coordination
and/or adaptation
of support services
for sexual and
gender-based
violence to include
refugees and
migrants (children,
women, LGBTI
persons, men and
boys), in particular
to ensure their
recovery from such
trauma. The aim is
not to create new,
separate or parallel
services but to
adapt existing
services in an
inclusive manner.
This call will not
fund operating or
running costs, but
is intended to build
capacity and adapt
frameworks to
include people in
migration, for
example where
outreach to new
facilities and

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Their costs are not
eligible.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

and multidisciplinary
cooperation and
collaboration, both at
national and at transnational
levels (e.g. in planning for
dealing with cases with
cross-border aspects),
including across
governmental departments,
to ensure the closer
involvement of relevant
authorities, in cooperation
with other actors (e.g. civil
society, academia,
practitioners, etc.).

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

is EUR 13
300 000.
The
Commission
reserves the
right not to
distribute all
the available
funds.

For priority 5, we
recommend the Keeping
Children Safe standards.
There is also a self-audit
tool on the Keeping Children
Safe website. Bearing in
mind that for any allegations
of child sexual abuse or
exploitation, law
enforcement should be
involved, we would expect
to see a good range of
relevant stakeholders
involved, including those to
whom reporting would take
place (e.g. child protection
authorities/police/child

17

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3
Cluj‐Napoca, RO‐400084
Tel. (00)40‐264‐40.53.00 int. 5116, 5483, 5482
Fax: (00)40‐264‐40.53.79
fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
structures are
needed or where
the involvement of
cultural/health
mediators/interpret
ers could help.
4. 4 Prevention and
responding to cyber
sexual- and
gender-based
violence (targeting
children, women,
LGBTI persons,
men and boys),
such as revenge
porn, extortion with
the use of sexual
imagery
("sextortion"),
sexual or gendered
online
harassment/bullyin
g, grooming, etc.
This involves
capacity-building
for relevant
professionals,
awareness-raising
with the general
public, education
and empowerment
for (potential)
victims in claiming

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

helplines/implementation of
vetting checks prior to
recruitment; consultation of
the European Criminal
Records Information
System). The starting
point(s) and the rationale
for project choices must be
clearly described.
For priorities 1, 2, 3 and 4,
projects are welcome to
focus on specific forms of
violence or particular groups
of victims, e.g. childcentred, or services for
women or for men.
Proposals should include
justification for these
choices, which will be
assessed under the award
criterion ‘a) relevance’.
This call does not aim to
fund projects in the areas
of: conformity assessments
of the transposition of
Directive on the rights of
victims of crime
(2012/29/EU) into national
law.
The following types of
activities will not be funded
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
their rights, as well
as tackling
prejudices and
gender stereotypes
and norms that
encourage or
condone violence.
5.Promoting the
embedding of child
safeguarding
policies across
different settings
and sectors, such
as sports clubs and
organisations,
extra-curricular
activities and/or
leisure/recreation
clubs/organisations
for children
(including
faith/church-led;
scouts and girl
guides, private
schools), both as a
means to protect
and safeguard
children as well as
to equip staff with
the necessary
training and
guidance.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

by the Commission:
-activities supporting
individual political parties
-provision of financial
support to third parties;
-legal actions before
national or international
courts regardless of their
grounds or objectives.
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