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Program de finanțare

Grant

Cofinanțare

Calendar proiecte
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Comisia Europeana prin EASME – Agentia Executiva pentru IMM-uri de
la Bruxelles
„Cofinantarea unor consortii pentru achizitiile publice de solutii
inovatoare”

Valoarea minimă eligibilă:
800.000 euro
Valoarea maximă eligibilă:
1.500.000 euro

Rata de rambursare este intre 25%
- 90% din costurile eligibile

Închidere depunere proiecte
11 decembrie 2018
(ora 17:00 la Bruxelles)

4

Programul Operaţional Capital Uman
AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8
Apelul non-competitiv „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem
fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior”

Valoarea maximă eligibilă a unui
proiect nu poate depăși alocarea
financiară stabilită pentru
fiecare apel de proiecte

2%

Închidere depunere proiecte
28 noiembrie 2018, ora 16.00

EEA grants

Valoarea minimă eligibilă:
20.000 euro
Valoarea maximă eligibilă:
200.000 euro

0%

Apel de Proiecte pentru cooperare în învățământul universitar.
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Închidere depunere proiecte
30 ianuarie 2019, ora 13.00
8
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Program de finanțare

Grant

Cofinanțare

Calendar proiecte

Pagina

REC-RDAP-GBV-AG-2018

Valoare minimă eligibilă 75.000 de
euro

20%

Închidere depunere proiecte
13 noiembrie 2018,
ora 17:00 (Bruxelles)

9

Propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței pe bază de gen și a
violenței împotriva copiilor
Programul Operațional Competitivitate

Valoarea minimă eligibilă:
4.500.000 lei

Acțiune: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
Domeniul de intervenție - 058 Infrastructuri de cercetare și inovare
(publice)
Tip proiect:
Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/
universități

*Valoarea totală a proiectului nu
poate depăși 230.000.000 lei

Programul Operațional Capacitate Administrativă,
POCA/228/2/2 OS 2.2

Valoarea minimă eligibilă:
250.000 lei

Sprijinirea unor măsuri de creștere a gradului de conștientizare a corupției,
atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică,
din regiunea mai dezvoltată

Valoarea maximă eligibilă:
500.000 lei

2%

Valoarea maximă eligibilă:
92.000.000 lei

Deschidere depunere proiecte:
21 august 2018, ora 9:00
10

Închidere depunere proiecte:
120 zile de la deschiderea apelului în
MySMIS

2%

Nelansat
11
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Program de finanțare

Grant

Cofinanțare

Calendar proiecte

Programul Operațional Regional,

Valoarea minimă :
100.000 euro Maxim
3.000.000 euro
În cazul în care proiectul cuprinde
doar componenta de minimis:
Minim
100.000 euro
Maxim
200.000 euro

Pentru componenta de ajutor
regional: Minim 50% în cazul
Întreprinderilor mari Minim 40%
în cazul întreprinderilor mijlocii
Minim 30% în cazul
întreprinderilor mici si micro.
Pentru componenta de ajutor de
minimis:Minim 10%

Închidere depunere proiecte:
20 februarie 2019, ora 12:00

AP 1, PI 1.1, Operațiunea A) Infrastructura de inovare și transfer
tehnologic

Pagina
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Detaliere surse de finanțare noiembrie 2018
Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

Comisia Europeana
prin EASME –
Agentia Executiva
pentru IMM-uri de la
Bruxelles
„Cofinanţarea unor
consortii pentru
achizitiile publice de
solutii inovatoare”

1. incurajarea cooperarii
dintre cumparatorii publici
pentru a promova utilizarea
achizitiilor publice si a
contribui astfel la
dezvoltarea inovatiei;
2. utilizarea achizitiilor
publice ca un mecanism de
pilotare a inovarii in domenii
de interes public cu impact
puternic, cum ar fi, de
exemplu, energia curata
(contributia la obiectivele de
la Paris pentru combaterea
schimbarilor climatice) sau
asistenta medicala. Acest
lucru va incuraja, la rândul
sau, companiile inovatoare
din UE, in special IMMurile, sa dezvolte noi solutii
pentru a raspunde
provocarilor societale;

Pot solicita
cofinantare
autoritatile locale,
regionale si
nationale,
organizatii nonprofit, publice sau
private,
universitati/
institutii de
educatie, centre
de cercetare,
companii si IMMuri, etc.

Achizitiile publice de inovare
pot incepe cu cercetarea si
dezvoltarea de produse, servicii
sau procese care nu exista inca.
Cumparatorul public devine
efectiv parte a ciclului de viata
al inovarii inca de la inceputul
dezvoltarii produsului sau al
serviciilor. Cumparatorii publici
isi exprima nevoia printr-o idee,
putin sau deloc concreta a
solutiei, si sprijina
intreprinderile si cercetatorii
inovatori in gasirea unui produs,
serviciu sau proces perfect
adecvat.

800.000 –
1.500.000
euro

Rata de
rambursare
este intre
25% - 90%
din costurile
eligibile

4.000.000
euro

Închidere
depunere proiecte
11 decembrie 2018
(ora 17:00 la
Bruxelles)

https://ec.europa
.eu/easme/en/cos
-ppi-2018-2-01co-financingconsortia-publicprocurementinnovation
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

3. conectarea si stabilirea
sinergiilor cu proiectele de
cercetare si inovare finantate
de UE (prin programe
precum „Orizont 2020”,
„COSME” sau alte finanṭari
ale UE), ori de câte ori este
posibil.
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

Programul
Operaţional Capital
Uman
AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8
Apelul noncompetitiv
„Instrumente pentru
stabilirea deciziilor
de sistem
fundamentate pentru
creșterea calității în
învățământul
superior”

În cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor fi
susținute proiecte care
vizează
îmbunătățirea calității și a
relevanței învățământului
superior, inclusiv prin
creșterea capacității
instituțiilor de învățământ
superior de a utiliza
instrumente adecvate în
procesele de
fundamentare a deciziilor,
pentru creșterea accesului si
reducerea abandonului
universitar,
concomitent cu dezvoltarea
pârghiilor necesare care să
conducă la intensificarea
dialogului cu
mediul socio-economic și cu
mediul academic extern.

- Ministerul
Educației
Naționale;
- Agenții, structuri
aflate în
coordonarea/
subordonarea
MEN şi alte
organisme publice
cu
atribuții în
domeniul
învățământului
superior, inclusiv
în asigurarea şi
managementul
calității.
- Instituții de
învățământ
superior
acreditate, publice
şi private;
- Parteneri sociali
din învățământul
superior (ex.
organizații

Va fi sprijinit un proiect care va
avea ca țintă acțiuni pentru
creșterea calității la nivelul
sistemului de învățământ
superior, în special prin
realizarea de studii și analize
care să
sprijine fundamentarea de
decizii cu efecte și impact
sistemic.

6.500.000
euro pentru
Regiuni
mai puțin
dezvoltate
si
Regiunea
mai
dezvoltată
BucureștiIlfov

2%

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
nu poate
depăși
alocarea
financiară
stabilită
pentru
fiecare apel
de proiecte

Închidere
depunere proiecte
28 noiembrie
2018, ora 16.00

http://www.fond
uriue.ro/presa/nout
ati-amoi/details/6/562/
am-poculanseaz%C4%83
-apelul%E2%80%9Ein
strumentepentrustabilireadeciziilor-desistemfundamentatepentrucre%C8%99tere
acalit%C4%83%
C8%9Bii%C3%AEn%C3%AEnv%C
4%83%C8%9B
%C4%83m%C3
%A2ntul-
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili
sindicale)/
parteneri sociali/
sindicate/
comitete
sectoriale/
instituții și
organizații
membre ale
Pactelor
Regionale și
Parteneriatelor
Locale pentru
Ocupare și
Incluziune
Socială;
- ONG-uri,
inclusiv
asociațiile
studențești.

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare
superior%E2%8
0%9D?start=20
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

EEA grants

Obiectivul principal al
Acestor proiecte este de a
Ȋntari cooperarea
Instituţională între
Instituţiile de Educaţie
Superioara bazat pe nevoile
comune

Universități
acreditate,
Companii,
Institute de
cercetare,
Parteneri sociali,
ONG-uri

- Ṣedințe de gestionare
proiect transnațional
- Mobilitatea pe termen scurt a
studenților
- Programe intensive de studiu
("Școli de vară")
- Curs de formare pe termen
scurt a echipei de lucru

570.000
euro

0%

Valoarea
minimă
eligibilă:
20.000 euro
Valoarea
maximă
eligibilă:
200.000 euro

Închidere
depunere proiecte
30 ianuarie 2019,
ora 13.00

http://www.eea4
edu.ro/ghiduri_h
e2018/

Apel de Proiecte
pentru cooperare în
învățământul
universitar.
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

REC-RDAP-GBVAG-2018

Prevenirea violenței bazate
pe gen.

Solicitanții trebuie
să fie organizații
publice sau
private.

Învățarea reciprocă, schimbul de
bune practici, cooperarea
elaborarea și punerea în aplicare
a protocoalelor, dezvoltarea
metodelor de lucru care pot fi
transferabile în alte regiuni sau
țări.

13.300.000
de euro

20%

Valoare
minimă
eligibilă
75.000 de
euro

Închidere
depunere proiecte
13 noiembrie
2018,
ora 17:00
(Bruxelles)

http://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/opportu
nities/rec/topics/
rec-rdap-gbv-ag2018.html

Propuneri pentru
prevenirea și
combaterea violenței
pe bază de gen și a
violenței împotriva
copiilor

Protecția și sprijinirea
victimelor și a martorilor
violenței în familie.
Coordonarea și / sau
adaptarea serviciilor de
sprijin pentru violența
sexuală și de gen, care să
includă refugiații și
imigranții.

Formarea profesioniștilor
activități de sensibilizare și
educație

Prevenirea și reacția la
violența sexuală.
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

Programul
Operațional
Competitivitate

Prin acest tip de proiect se
urmărește creșterea
capacității de cercetare a
instituțiilor publice de
cercetare, prin sprijinirea
participării la infrastructurile
de cercetare de interes
european din Roadmapul
aprobat de Forumul de
Strategie Europeană privind
Infrastructurile de Cercetare
(European Strategy Forum
on Research Infrastructures ESFRI) și prin crearea sau
modernizarea unor
infrastructuri de interes
național sau regional

Solicitanții
eligibili sunt
institutele de
cercetare de drept
public sau
instituțiile de
învățământ
superior de stat,
cu personalitate
juridică ale căror
proiecte de
infrastructura sunt
incluse în
Roadmapul
național al
infrastructurilor
de cercetare din
România 20172027.

Achiziționarea de teren.
construcţie/modernizare/extinde
re/consolidare/modificare/schim
bare destinație clădiri destinate
unor institute/centre/laboratoare.

135.994.11
9 lei

2%

Valoarea
minimă
eligibilă:
4.500.000 lei

Deschidere
depunere proiecte:
21 august 2018, ora
09:00

Valoarea
maximă
eligibilă:
92.000.000
lei

Închidere
depunere
proiecte:
120 de zile de
când este lansat
apelul în MySMIS

http://www.fondur
iue.ro/presa/noutati
-amoi/details/6/515/a
m-pocanun%C8%9B%C
4%83-aprobareaghiduluisolicitantuluipentru-proiectede-infrastructuride-cercetarepentruinstitu%C8%9Biipublice-de-cduniversit%C4%83
%C8%9Bi,ac%C8%9Biunea1-1-1-mariinfrastructuri-decd-axa-prioritara1-poc

Acțiune: 1.1.1 Mari
infrastructuri de CD
Domeniul de
intervenție - 058
Infrastructuri de
cercetare și inovare
(publice)
Tip proiect:
Proiecte de
infrastructuri de
cercetare pentru
instituții publice de
CD/ universități

Achiziționarea de active
corporale pentru CD: clădiri
și/sau suprafețe în cadrul
clădirilor, sisteme mobile,
instalații, utilaje, echipamente
pentru cercetare etc.
Achiziționarea de active
necorporale pentru CD.
Management de proiect și
implementare.
Activități de informare și
publicitate privind proiectul.

*Sunt
eligibile
proiectele
care se
implement
ează în
toate
regiunile
din
România,
cu excepția
regiunii
BucureștiIlfov

*Valoarea
totală a
proiectului
nu poate
depăși
230.000.000
lei
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă,
POCA/228/2/2

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

Instituții de
învățământ
superior acreditate
și de cercetare,
(doar în
parteneriat și nu
ca solicitant).

Efectuarea de sondaje privind
percepția publică, studii, analize
și cercetări științifice privind
aspecte legate de corupție.

5.000.000
lei

2%

Valoarea
minimă
eligibilă:
250.000 lei

Nelansat

http://poca.ro/cp72017more/lansarea-inconsultare-aghiduluisolicitantului-nrcp-7-2017mysmis-poca-2282-2-pentruregiunea-maidezvoltata/

OS 2.2
Sprijinirea unor
măsuri de creștere a
gradului de
conștientizare a
corupției, atât în
rândul cetățenilor, cât
și al personalului din
administrația publică,
din regiunea mai
dezvoltată

Elaborarea de ghiduri de bune
practici privind combaterea
corupției, prevenirea
conflictelor de interese.
Elaborarea și implementarea
unor mecanisme independente
privind monitorizarea și
evaluarea implementării
măsurilor anticorupție.

Valoarea
maximă
eligibilă:
600.000 lei

Creșterea gradului de
conștientizare publică și
campanii de educație
anticorupție.
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Program

Obiective specifice

Solicitanți
eligibili

Activități eligibile

Buget

Cofinanțare

Grant

Calendarul
proiectelor

Informații
suplimentare

Programul
Operațional Regional,
AP 1, PI 1.1,
Operațiunea A)
Infrastructura de
inovare și transfer
tehnologic

Dezvoltrea entităților
de inovare și
transfer tehnologic
(ITT) din mediul
urban şi rural, în
domeniile de
specializare
inteligentă naţionale
şi/ sau regionale

Unităţi şi instituţii
de drept public
Unităţi şi insituţii
de drept privat
Forme asociative
între acestea
Solicitantul/
liderul de
parteneriat/
membrul
parteneriatului
trebuie să
fi depus
scrisoarea de
intenţie în cadrul
apelului
regional cu privire
la
exprimarea
interesului
pentru prezentul
apel.

• crearea şi dezvoltarea
infrastructurilor de inovare şi
transfer tehnologic (ITT),
respectiv construcţia, extinderea
şi dotarea cu echipamente și
software necesare
• achiziționarea de servicii de
transfer tehnologic specifice
(altele decât cele oferite de
angajații centrelor de inovare și
transfer tehnologic)
Proiectul/ activităţile
principaleale acestuia trebuie să
fi constituit obiectul scrisorilor
de intenţie, conform
mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

Valoarea
minimă :
100.000
euro
Maxim
3.000.000
euro
În cazul în
care
proiectul
cuprinde
doar
component
a de
minimis:
Minim
100.000
euro
Maxim
200.000
euro

Pentru
componenta
de ajutor
regional:
Minim 50%
în cazul
Întreprinderi
lor mari
Minim 40%
în cazul
întreprinderil
or mijlocii
Minim 30%
în cazul
întreprinderil
or mici si
micro.
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:Min
im 10%

100.000 euro

Data începerii
depunerii cererilor
de proiecte
20.08.2018

http://regioadrcentru.ro/1consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-si-ainovarii/

Data închiderii
apelului de
proiecte
20 februarie 2019,
ora 12.00
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