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UBB ÎN ANUL 2018 – LUNA OCTOMBRIE

PROGRAM DE FINANŢARE

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
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

Mecanismul Financiar SEE
2014-2021
RO-CULTURA
European Commission
Justice programme 2014-2020
Call for proposal: Supporting
Initiatives in the Field of Drugs
Policy
JUST-DRUGS-AG HOME Action
Grant

VALOAREA GRANTULUI

Valoare minima eligibilă
aferentă unui proiect:
250.000 lei

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

minim 2%

INFORMAŢII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

Apel nelansat

1

Deadline:
13 November 2018
17:00:00

3

Deadline: 09.11.2018

7

Deadline:
05 December 2018
17:00:00

9

Valoare maximă eligibilă
aferentă unui proiect:
500.000 lei

P1.Indicative amount: €
2 900 000.
P2.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).

P3.Indicative amount: €
2 400 000.
P4.Indicative amount: €
2 400 000.
P5.Indicative amount: €
2 700 000.
Alocarea financiară totală aferentă
prezentului apel pentru inițiative
bilaterale este de 60.000 euro

0%

Proposals seeking EU co-funding of
less than EUR 250 000 will be
rejected.

The EU grant is limited to a cofunding rate of 80% of the total
eligible costs of the action.
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VĂ CP7/2017

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

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

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 ale
administrației
publice locale
(ACOR, AMR,
AOR, UNCJR);
Instituții de
învățământ

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Măsuri de creștere a
transparenței în
administrația publică:
• elaborarea de carte ale
serviciilor publice la
nivelul fiecărui tip de
unitate administrativeteritorială,
• 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.
Capacitatea administrativă
de a preveni și a reduce
corupția:
• efectuarea de sondaje
privind percepţia

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

Variabila

2%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R
Apel
nelansat

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
http://poca.ro/
cp-72017less/relansarea
-in-consultarea-ghiduluisolicitantuluinr-cp-7-2017mysmis-poca195-2-2pentruregiunile-maiputindezvoltate/

1
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
superior
acreditate și de
cercetare,
Academia
Română (doar în
parteneriat cu una
din categoriile
menționate mai
sus și nu ca
solicitant).

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

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).

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

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.

2
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FINANŢATOR

European
Commission

PROGRAM DE
FINANŢARE
Justice
Programme &
Rights,
Equality and
Citizenship
Programme
Call for
proposals to
prevent and
combat
gender-based
violence and
violence
against
children
REC-RDAPGBV-AG-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
for relevant
professionals.
3.The coordination
and/or adaptation

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 profitoriented 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.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

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 and
multidisciplinary
cooperation and
collaboration, both at
national and at
transnational levels (e.g.

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

P1.Indicativ
e amount: €
2 900 000

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.

P2.Indicativ
e amount: €
2 900 000
P3.Indicativ
e amount: €
2 400 000
P4.Indicativ
e amount: €
2 400 000
P5.Indicativ
e amount: €
2 700 000
The
indicative
maximum
amount
earmarked
for this call
is EUR 13
300 000.
The
Commission
reserves the
right not to
distribute all

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R
Deadline:
13
November
2018
17:00:00

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
https://ec.europa.
eu/research/partic
ipants/portal/desk
top/en/opportuniti
es/rec/topics/recrdap-gbv-ag2018.html
http://ec.europa.e
u/research/partici
pants/data/ref/oth
er_eu_prog/com
mon/just-recguide-applicants18_en.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
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
structures are

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

in planning for dealing
with cases with crossborder 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
the available
funds.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

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
helplines/implementation
of vetting checks prior to

4
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
needed or where
the involvement of
cultural/health
mediators/interpre
ters 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/bullyi
ng, grooming, etc.
This involves
capacity-building
for relevant
professionals,
awareness-raising
with the general
public, education
and empowerment
for (potential)
victims in claiming
their rights, as

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

recruitment; consultation
of the European Criminal
Records Information
System). The starting
point(s) and the rationale
for project choices must
be clearly described.

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

For priorities 1, 2, 3 and 4,
projects are welcome to
focus on specific forms of
violence or particular
groups of victims, e.g.
child-centred, 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 by the
Commission:

5
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
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/organisation
s 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

-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.

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

6
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FINANŢATOR

Mecanismul
Financiar SEE
2014-2021

PROGRAM DE
FINANŢARE
RO-CULTURA

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
Reducerea
disparităţilor
economice şi
sociale
din Spaţiul
Economic
European;
Întărirea relațiilor
bilaterale dintre
statele donatoare
și România

Scopul
programului ROCULTURA îl
reprezintă
consolidarea
dezvoltării
economice și
sociale prin
cooperare
culturală,
antreprenoriat
cultural și
managementul
patrimoniului
cultural

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Pentru a fi eligibili
în cadrul acestui
apel, solicitanții și
partenerii trebuie
să îndeplinească
următoarele
condiții:
-să fie înregistrați
ca persoane
juridice în
România sau în
unul dintre Statele
Donatoare;
-să poată
desfășura
activități în
domeniul vizat
de inițiativa
bilaterală;
-să se încadrează
în una din
următoarele
categorii:
*entități publice
sau private,
comerciale sau
necomerciale sau
organizații nonguvernamentale

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Prezentul apel urmărește
să acorde sprijin în
vederea identificării de
parteneri de proiect
pentru pregătirea și
dezvoltarea unei propuneri
de proiect în parteneriat
cu entități din Statele
Donatoare, prin
următoarele activități
eligibile:
- Activități realizate în
vederea dezvoltării de
parteneriate între entitățile
din România și cele din
Statele Donatoare, prin
intermediul întâlnirilor de
lucru, schimbului de
cunoștințe/experiență, în
scopul elaborării unor
proiecte viitoare culturale
și de patrimoniu
cultural ce vor fi depuse
spre finanțare în cadrul
apelurilor de proiecte
aferente Programului
RO-CULTURA;
- Activități pentru
identificarea de parteneri
în scopul dezvoltării de
proiecte în parteneriat prin
participarea la conferințe,
seminarii, ateliere de lucru

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

Alocarea
financiară
totală
aferentă
prezentului
apel pentru
inițiative
bilaterale
este de
60.000
euro

Sprijinul financiar
acordat poate să
ajungă până la
100% din valoarea
totală eligibilă a
inițiativei
bilaterale.
Cofinanțarea va fi
necesară doar
dacă valoarea
totală eligibilă a
inițiativei
bilaterale
depășește
valoarea maximă
a sprijinului
financiar ce poate
fi acordat. În
cadrul prezentului
apel, sprijinul
financiar se acordă
doar solicitantului.

Pentru o
inițiativă
bilaterală
finanțată în
cadrul
acestui apel,
sumele
forfetare
se acordă
pentru
maxim 2
persoane/
solicitant.
Suma
acordată
pentru
fiecare
persoană
este de:

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R
Termenul
limită de
depunere a
propunerilor
de inițiative
bilaterale: 9
Noiembrie
2018.

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
https://www.ro
cultura.ro/apelu
ri/initiativebilaterale/apelpentruinitiativebilateralerunda-12018
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
înființare ca
persoane juridice
în unul dintre
Statele
Donatoare;
*entități publice
sau private,
comerciale sau
necomerciale
sau organizații
nonguvernamentale
înființate ca
persoane
juridice în
România.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

ce vizează sectorul cultural
și patrimoniul cultural.
Activitățile pot fi
implementate doar în
România, Norvegia,
Islanda și
Liechtenstein.

VALOAREA
GRANTULU
I
-maxim
1.260 euro
pentru
deplasări
din România
în Norvegia;

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

-maxim
1.635 euro
pentru
deplasări
din România
în Islanda;
- maxim
1.025 euro
pentru
deplasări
din România
în
Liechtenstei
n;
- maxim
1.280 euro
pentru
deplasări
din
Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei

8
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

n în
România.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

Deadline:

http://ec.europ
a.eu/research/p
articipants/port
al/desktop/en/o
pportunities/jus
t/topics/just2018-agdrugs.html

Un
solicitant
poate
primi
sprijin
financiar în
cadrul
acestui
apel doar o
singură
dată.
European
Commission

Justice
programme
2014-2020
Call for
proposal:
Supporting
Initiatives in
the Field of
Drugs Policy
JUST-DRUGSAG HOME
Action Grant

The present Topic
aims at funding
projects in the
area of EU drugs
policy. Project
applications
submitted under
the Topic must
address at least
one of the
following
priorities:
- to support
activities in the
area of
epidemiology of
use of new
psychoactive

In order to be
eligible for a grant
the applicant and
co-applicants
must:
a) be legal
persons.
b) be established
in a country
participating in the
Justice
Programme.
c) International
organisations may
be established
outside of the
Member States of
the European

The following types of
activities are eligible under
this Call for Proposals:
a) data collection,
surveys and research
activities;
b) training activities;
c) mutual learning,
network development,
identification and
exchange of good
practices, cooperation;
d) events, conferences,
expert meetings;
e) dissemination and
awareness-raising
activities.

Proposals
seeking EU
co-funding
of less than
EUR
250 000 will
be rejected.

The EU grant is
limited to a cofunding rate of
80% of the total
eligible costs of
the action.
Consequently, part
of the total eligible
expenses must be
financed from
sources other than
the EU grant (see
section 10.1.c).

05 December
2018
17:00:00

http://ec.europ
a.eu/research/p
articipants/data
/ref/other_eu_p
rog/justice/wpcall/justdrugs_c
allproposals_ag18_en.pdf

9

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

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

substances,
including potent
synthetic opioids,
as well as
activities related
to emerging drug
problems including
the online trade of
drugs;
- to support the
civil society
organisations by
reinforcing their
(i) advocacy
function, (ii)
capacity to make
a difference at the
local level, (iii)
best practice
sharing methods;
- to support key
stakeholders by
expanding their
knowledge and
skills in the
context of
implementing
minimum quality
standards in drug
demand reduction,
particularly in the
area of social
integration;

Union participating
in the Justice
Programme.
d) be a public
body or a nonprofit-making
private entity or
an international
organisation. Forprofit entities can
only participate as
co-applicants.
Union agencies
cannot submit
applications nor
be co-applicants.
e) International
organisations
cannot submit
applications;
however they may
participate as coapplicants.
f) Applications
must be
transnational
involving at least
2 entities
established in two
different EU
Member States
participating in the
Justice

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
- to promote
practical
application of
drug-related
research, and, in
particular,
addiction research
with a view of
addressing current
challenges and
new threats.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Programme or one
EU Member State
and Albania.
g) Proposals
seeking EU cofunding of less
than EUR 250 000
will be rejected.
h) the project
must not have
started prior to
the date of
submission of the
grant application.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULU
I

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARU
L DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
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