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FINANŢATOR
Uniunea
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(FSE)
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României

PROGRAM DE
FINANŢARE
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiective specifice:
 Creşterea gradului de ocupare pentru
elevii şi studenţii din învăţământul
secundar şi terţiar;
 Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi
consiliere profesională;
AP 2 Corelarea învăţării
şi
dezvoltarea
pe tot parcursul vieţii cu  Promovarea
parteneriatelor în rândul şcolilor,
piaţa muncii
universităţilor, întreprinderilor şi altor
instituţii în vederea facilitării tranziţiei
DMI 2.1 Tranziţia de la
de la şcoală la viaţa activă;
şcoală la viaţa activă
 Sprijinirea programelor de învăţare la
locul muncă pentru elevi şi studenţi;
Proiect grant
 Sprijinirea iniţiativelor de parteneriat
între şcoli, universităţi şi întreprinderi;
 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de
orientare, consiliere şi îndrumare în
sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă;
 Dezvoltarea acţiunilor inovatoare în
vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la
şcoală la viaţa activă.

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul ţintă eligibil:
 Studenţi;
 Personal din întreprinderi cu
atribuţii
de
tutori
pentru
pregătirea practică a elevilor şi
studenţilor;
 Personal specializat în furnizarea
de servicii de orientare şi
consiliere
profesională,
altul
decât cel încadrat în muncă
potrivit Legii Nr. 128 din 12 iulie
1997
privind
Statutul
personalului didactic republicată
cu modificările şi completările
ulterioare
în
sistemul
de
învăţământ.

 Activităţile de organizare, implementare, monitorizare, evaluare a
stagiilor de pregătire practică pentru studenţi, prevăzute ca obligatorii
în planul de învăţământ, care vor cuprinde intervenţii precum:
 Participarea studenţilor la stagii de pregătire practică, desfăşurate în
România sau la partenerii transnaţionali implicaţi în proiect;
 Crearea de materiale suport pentru stagiile de pregătire practică a
studenţilor (fişe de observare, caiete de practică etc.);
 Achiziţionarea de materiale suport (cărţi, reviste de specialitate,
broşuri etc.) pentru învăţarea la locul de muncă, în limita a 360
lei/student/stagiu de pregătire practică pentru fiecare an academic;
 Achiziţionarea de materiale consumabile necesare efectuării stagiilor
de pregătire practică;
 Achiziţionarea de echipamente de protecţie necesare efectuării
stagiilor de pregătire practică în condiţii adecvate de securitate;
 Evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul stagiilor de
pregătire practică;
 Formarea personalului din întreprinderi cu rol de tutori pentru
pregătirea practică a studenţilor;
 Parteneriat pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică pentru
studenţi;
 Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de
pregătire practică a studenţilor;
 Campanii de conştientizare cu privire la oportunităţile oferite
studenţilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică;
 Campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos, de prevenire a
riscurilor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă pentru
studenţi.
 Activităţile de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a
serviciilor de consiliere şi orientare profesională, care vor cuprinde
intervenţii precum:
 Elaborarea de materiale care să vină în sprijinul activităţii de consiliere
şi orientare profesională a elevilor şi/sau studenţilor;
 Activităţi de consiliere şi orientare profesională realizate în cadrul
orelor din planul obligatoriu de învăţământ, de către alte persoane
decât cele încadrate de sistemul de învăţământ în acest scop;
 Formarea consilierilor implicaţi în activităţi de consiliere şi orientare
profesională.
 Campanii de informare/conştientizare/ mediatizare care vizează:
popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de
elev/student la acela de angajat;
 Conştientizarea nevoii de pregătire practică la locul de muncă în
vederea adaptării viitorilor absolvenţi de învăţământ preuniversitar şi
superior la cerinţele pieţei muncii.
 Activităţile inovatoare care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa
activă, cuprinzând intervenţii, ca de exemplu:
 Dezvoltarea şi implementarea metodelor interactive de învăţare firma
de exerciţiu/ întreprinderea virtuală
 Elaborarea de materiale-suport pentru informarea cu privire la firmele
de exerciţiu/ întreprinderile virtuale;
 Organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu, în special pentru
acele domenii de pregătire profesională în care curriculum-ul
obligatoriu nu prevede această activitate;
 Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor virtuale;
 Participarea elevilor şi studenţilor la activităţi ale firmelor de exerciţiu/
întreprinderilor virtuale organizate la nivel multi-regional, naţional şi
transnaţional;
 Parteneriate pentru promovarea firmelor de exerciţiu şi a
întreprinderilor virtuale;
 Campanii de promovare a metodelor de învăţare firma de
Execiţiu/întreprinderea virtuală.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Minim
 15% din valoarea
echivalentul
totală a
în lei a
cheltuielilor
50.000 euro
eligibile pentru
beneficiarii
şi
ordonatori de
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
499.999 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiarii
instituţii publice
finanţate integral
din venituri proprii
şi/sau finanţate
parţial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
instituţiile de
învăţământ
superior
acreditate, care nu
fac parte din
categoriile
anterioare de
beneficiari.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

www.fseromania.ro

Solicitaţi eligibili:
 Unităţi de învăţământ şi instituţii
de învăţământ superior ale căror
planuri obligatorii de învăţământ
cuprind stagii de pregătire
practică;
 Furnizori
de
formare
profesională continuă autorizaţi,
(care asigură pregătirea pentru
personalul din întreprinderi cu
atribuţii de tutori sau pentru
persoanele care furnizarea de
servicii
de
orientare
şi
consiliere);
 Angajatori;
 Asociaţii profesionale;
 Camere de comerţ şi industrie;
 Organizaţii sindicale;
 Organizaţii patronale;
 ONG-uri;
 Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului
şi
Sportului
şi
structuri/ agenţii/ organisme
relevante,
subordonate/coordonate
de
către acesta;
 Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi structuri/
agenţii/ organisme relevante,
subordonate/coordonate de către
acesta;
 Institute de cercetare cu
atribuţii în domeniul educaţiei şi
formării profesionale şi pieţei
muncii.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
Perioada
estimativă a
lansării este mai
2012
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul ţintă eligibil:
 Preşcolari;
 Elevii cu risc de părăsire
timpurie a şcolii;
 Persoane care au părăsit de
timpuriu şcoala;
 Persoane anterior aflate în
detenţie;
 Delincvenţi juvenili;
 Persoane care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu;
 Părinţi/tutori ai elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;
 Personal implicat în dezvoltarea
şi implementarea programelor
de educaţie de tip „A doua
şansă”;
 Personal implicat în dezvoltarea
programelor de prevenire a
fenomenului de părăsire a şcolii.

 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă
educaţională în vederea corectării fenomenului de părăsire timpurie a
şcolii/abandon şcolar;
 Dezvoltarea şi implementarea metodologiilor şi instrumentelor
inovatoare ce se adresează celor care părăsesc timpuriu şcoala;
 Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei
care părăsesc timpuriu/abandonează şcoala;
 Sprijin pentru formarea şi perfecţionarea personalului care lucrează cu
persoane care părăsesc timpuriu şcoala şi populaţia adultă în
programe de educaţie de tipul „a doua şansă”, inclusiv programe de
consiliere, asistenţă psiho-pedagogică şi sanitară;
 Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea
abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor care
părăsesc timpuriu şcoala;
 Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea
abilităţilor speciale în scopul facilitării integrării sociale a populaţiei
adulte în educaţia de tip „a doua şansă”;
 Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de
instrumente de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii,
abandon şcolar;
 Reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie;
 Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care
integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi
mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala;
 Introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen,
egalitatea de şansă, nediscriminarea şi respectul diversităţii;
 Integrarea în cadrul instrumentelor şi metodologiilor dezvoltate a
principiului dezvoltării durabile, în vederea creşterii conştientizării
asupra problemelor de mediu şi de prevenire a poluării, managementul
schimbării etc.;
 Dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de
limbi străine pentru grupurile ţintă;

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 15% din valoarea
Minim
echivalentul în
totală a
lei a 50.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
499.999 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiarii
instituţii publice
finanţate integral
din venituri proprii
şi/sau finanţate
parţial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
instituţiile de
învăţământ
superior
acreditate, care nu
fac parte din
categoriile
anterioare de
beneficiari.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Perioada
estimativă a
lansării este mai
2012

www.fseromania.ro

 Obiectivul
specific
al
acestui
Solicitanţii eligibili:
domeniu major de intervenţie îl  Ministerul Educaţiei, Cercetării,
reprezintă elaborarea şi implementarea
Tineretului şi Sportului;
de strategii, planuri de acţiune
şi  Agenţii, structuri subordonate
măsuri, la nivel naţional
şi multisau aflate în coordonarea
regional, pentru:
A doua şansă în
MECTS şi alte entităţi sau
 prevenirea fenomenului de părăsire
educaţie
organisme publice cu atribuţii în
timpurie a şcolii şi menţinerea în
domeniul îmbunătăţirii accesului
sistemul de educaţie şi formare
AP 2 Corelarea învăţării
la educaţie şi prevenirea şi
profesională iniţială a persoanelor
pe tot parcursul vieţii cu
corectarea fenomenului de
expuse acesturi risc;
piaţa muncii
părăsire timpurie a şcolii,
 reintegrarea în educaţie a persoanelor
incluziunii sociale şi
care au părăsit timpuriu/abandonat
DMI 2.2 Prevenirea şi
îmbunătăţirii situaţiei grupurilor
şcoala.
corectarea părăsirii
vulnerabile în educaţie;
timpurii a şcolii
 Inspectorate şcolare judeţene
şi instituţii afiliate/ subordonate/
Proiect grant
coordonate;
 Instituţii de învăţământ
superior acreditate, publice
şi private;
 Institute/centre de
cercetare/dezvoltare în
domeniul educaţiei, al incluziunii
sociale;
 ONG–uri ce activează în
domeniul educaţiei, incluziunii
sociale, îmbunătăţirii situaţiei
grupurilor vulnerabile în
educaţie şi conexe;
 Unităţi de învăţământ (ISCED 03) publice şi private din reţeaua
şcolară naţional;
 Furnizori de orientare şi
consiliere şcolară, publici şi
privaţ;
 Organizaţii sindicale şi
patronate;
 Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;
 Ministerul Sănătăţii şi agenţii,
structuri subordonate sau aflate
în coordonarea acestuia;
 Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi instituţii
subordonat;
 Agenţia Naţională Antidrog;
 Autorităţi ale administraţiei
publice locale.
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR
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şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul ţintă eligibil:
 Angajaţi (exclusiv persoane
fizice autorizate să desfășoare
activități economicce în mod
independent, întreprinderi
familiale și întreprinderi
individuale);
 Grupul ţintă al unui proiect
finanţat în cadrul actualei cereri
de propuneri de proiecte trebuie
să fie alcătuit din minimum 50
de persoane!

 Sprijin pentru angajaţi, în vederea calificării/recalificări;
 Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a
programelor FPC;
 Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a
serviciilor de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor;
 Campanii de informare/ conştientizare/ mediatizare;
 Activităţi inovatoare, care facilitează accesul şi participarea angajaţilor
la programe de formare profesională continuă.

Minim
echivalentul
în lei a
50.000 euro

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 3% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
499.999 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial,
pentru beneficiarii
instituţii publice
finanţate integral
din venituri proprii
sau finanţate
parţial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale şi pentru
beneficiari entităţi
publice locale
finanţate integral
din venituri proprii
sau şi/sau
finanţate parţial de
la bugetele locale;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Perioada
estimativă a
lansării este
aprilie-mai 2012

www.fseromania.ro

 Obiectivul
general
al
acestui
Solicitanţii eligibili:
domeniu major de intervenţie este  Furnizori de FPC autorizaţi,
acela de a îmbunătăţi accesul şi
publici şi privaţi;
participarea la programele de formare  MMFPS şi structuri/agenţii
profesională
continuă,
facilitând
subordonate/coordonate
calificarea angajaţilor (nume generic
Acces şi participare la
acestuia;
pentru personalul angajat de o  Consiliul Naţional pentru
formare profesională
întreprindere/organizație/instituție).
continuă
Formarea Profesională a
Adulţilor;
AP 2 Corelarea învăţării
 ONG-uri, inclusiv asociații
pe tot parcursul vieţii cu
profesionale;
piaţa muncii
 Membri ai Comitetelor Sectoriale
si Comitete Sectoriale cu
DMI 2.3 Acces şi
personalitate juridic;
participare la FPC
 Organizaţii sindicale;
 Organizaţii patronale;
Proiect de grant
 Instituţii si organizaţii
membre ale Pactelor
Regionale si Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare si
Incluziune Socială;
 Instituţii si organizaţii membre
ale consorţiilor si a
Parteneriatelor regionale si
locale în domeniile ocupării,
educaţiei si formării
profesionale;
 Camere de comerţ si industrie;
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

 Obiectivul
general
al
acestui
domeniu major de intervenţie este
acela de a se concentra asupra
iniţiativelor transnaţionale ca o parte a
strategiei
privind
schimbul
de
informaţii
şi inovaţii pe o piaţă
inclusivă a muncii, cu alte State
Membre UE;
 Vor fi încurajate parteneriatele cu
parteneri transnaţionali care au avut
rezultate pozitive în integrarea şi
atragerea persoanelor în educaţie şi
formare, beneficiindu-se astfel de
diseminarea
iniţiativelor
inovative,
experienţei, rezultatelor
şi bunelor
o
practici.

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
Iniţiative transnaţionale pentru o
piaţă
inclusivă a muncii
AP 6 Promovarea
incluziunii sociale
DMI 6.4 Iniţiative
trans-naţionale pentru
piaţă
inclusivă a muncii
Proiect strategic
sectorial

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul ţintă eligibil:
 Personal al AMPOSDRU;
 Personal
al
Organismelor
Intermediare pentru POS DRU;
 Personal
al
membrilor
parteneriatelor transnaţionale.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

 Proiecte transnaţionale orientate spre dezvoltarea resurselor umane în
cadrul politicilor şi practicilor de incluziune socială;
 Stabilirea parteneriatelor la nivel european în
resurselor umane şi incluziunii sociale;

domeniul dezvoltării

 Dezvoltarea şi implementarea de noi metode şi instrumente pentru
combaterea discriminării şi a inegalităţilor;
 Schimbul de experienţă şi transferul de expertiză legat de
metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziunea socială, inclusiv
mentorat;
 Schimb de informaţii, pregătire şi stagii de practică în instituţii
relevante pe piaţa muncii şi în domeniul politicilor sociale;
 Diseminarea metodelor inovatoare
combaterea discriminării;

către

alţi

actori

implicaţi

în

 Participarea şi colaborarea cu reţelele tematice europene şi naţionale,
inclusiv organizarea şi participarea la grupuri de lucru, evenimente,
seminarii şi conferinţe în domeniul dezvoltării resurselor umane şi
incluziunii sociale;
 Schimb de experienţă şi bune practici, inclusiv stagii de practică,
pentru identificarea celor mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor
destinate dezvoltării resurselor umane;
 Schimb de bune practici şi transfer de expertiză privind incluziunea şi
ocuparea domerilor, în special a domerilor de lungă durată;
 Identificarea bunelor practici
şi schimbul de experienţă privind
adaptarea formării profesionale la noile tehnologii;
 Dezvoltarea şi susţinerea programelor comune pentru promovarea
ocupării;
 Studii şi cercetări comparative la nivel european privind aspectele
incluziunii sociale şi integrării pe piaţa muncii;
 Stimularea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe şi bune
practici şi de cercetare într-o nouă abordare.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 25% din valoarea
Minim
echivalentul în
totală a
lei a 500.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
5.000.000 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiari instituţii
publice finanţate
integral din
venituri proprii sau
finanţate parţial de
la bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale;
beneficiari
ordonatori de
credite ai
bugetului local şi
beneficiari entităţi
finanţate integral
din bugetele
acestora;
beneficiari entităţi
publice locale
finanţate integral
din venituri proprii
şi/sau finanţate
parţial de la
bugetele locale;
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Perioada
estimativă a
lansării este
iunie 2012

www.fseromania.ro

Solicitanţii eligibili:
 ONG-uri;
 MMFPS
şi
agenţii/structuri
coordonate/subordonate
acestuia;
 AMPOSDRU
şi
organismele
intermediare POS DRU;
 Agenţii/instituţii
guvernamentale cu atribuţii în
domeniul
pieţei
muncii
şi
incluziunii sociale;
 Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea Forţei de Muncă;
 Consiliul
Naţional
pentru
Formarea
Profesională
a
Adulţilor;
 Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor
şi
instituţii
subordonate;
 Furnizori de FPC autorizaţi,
publici şi privaţi;
 Furnizori de servicii sociale;
 Furnizori de servicii de ocupare
acreditaţi, publici şi privaţi;
 Autorităţi
ale
administraţiei
publice centrale şi locale;
 Institute
de
cercetare
în
domeniul
pieţei
muncii
şi
incluziunii sociale;
 Organizaţii
sindicale
şi
patronate;
 Asociaţii ale IMM-urilor;
 Asociaţii profesionale;
 Membri ai Comitetelor Sectoriale
Comitete
Sectoriale
cu
şi
personalitate juridică;
 Instituţii şi organizaţii membre
ale Pactelor Regionale
şi
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare şi Incluziune Socială;
 Universităţi
publice
şi
private, acreditate.

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

Pag. 4/6

FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi

POS MEDIU Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
4.1. Dezvoltarea
infrastructurii şi a
planurilor de
management în
vederea protejării
biodiversităţii şi
Natura 2000
Sesiunea a V-a

Drug Prevention and
Information
Programme (DPIP)

 Obiectivul general - Conservarea
diversităţii biologice, a habitatelor
naturale, a speciilor de floră şi faună
salbatică, precum şi asigurarea unui
management eficient al ariilor naturale
protejate si, în special al reţelei
ecologice Natura 2000.

Solicitanţii eligibili:
 Administratorii şi custozii ariilor
naturale protejate;
 APM-uri, ARPM-uri, ANPM,
 MMP – Direcţia Biodiversitate
(DB);
 Autorităţi
ale
administraţiei
publice;
 Organizaţii
neguvernamentale
(Asociaţii şi Fundaţii), care să
aibă prevăzut în actul constitutiv
atribuţii de protecţia mediului
şi/sau protecţia naturii şi care să
fie constituite în conformitate cu
prevederile O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, inclusiv filiale ale
asociaţiilor
şi
fundaţiilor
internaţionale înregistrate în
conformitate cu legislaţia în
vigoare în România;
 Institute de cercetare;
 Universităţi;
 Muzee.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

 Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a schemelor de
management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe
(activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare);
 Investiţii în infrastructura pentru uz public orientată spre protecţia şi
gestionarea mediului în ariile protejate;
 Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare
favorabilă a habitatelor în ariile naturale protejate;
 Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare
favorabilă a speciilor;
 Activităţi de consultare, conştientizare şi informare;
 Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de
gestionare a reţelei de arii naturale protejate.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

-

0%

Nu există
informaţii cu
privire la
calendarul
depunerii
proiectelor – încă
nu a fost aprobat
Ghidul
Solicitantului
(varianta finală)

Min. 75.000 €

Min. 20 %

Deadline:
17.04.2012

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/dpip_cfp_ag_2011_2012.pdf

 Access to the DPIP shall be open  Overall priority will be given to large-scale projects built on a wide
Objectives and tools
 This programme is the only EU
or
private
to public
partnership involving organisations from a significant number of EU
programme which is solely dedicated
organisations
and
Member States/eligible EFTA States and offering a true European
institutions (local authorities at
to funding projects on illicit drugs.
scope and relevance. The projects under this call for proposals shall
 The programme provides financial
the relevant level, university
focus on the annual priorities described below.They must consist of
support for projects which aim to
departments
and
research
of best
transnational projects, studies and research, exchange
exchange and transfer best practice
centres) working in the area of
practice, training, study visits, staff exchanges, seminars, meetings,
information on prevention of
across the EU to improve the quality of
conferences or a combination of these. Specific attention will be given
drug use including the reduction
prevention and treatment services, to
to new types of addictions with regard to use of new psychoactive
and treatment of drug-related
reduce drug-related health damage
substances.
and to prevent drug use.
Proposals must demonstrate their innovation and show that there is no
harm.
duplication with existing activities, including those foreseen by the
The general objectives of the DPIP are:  Projects require a minimum EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
 to prevent and reduce drug use,
partnership
of
2
eligible
dependence and drug related harm;
organisations from 2 different The priorities are:
 to contribute to the improvement of
EU Member States and cannot  Ensure the expansion of the knowledge base, the exchange of
have
an
initial
duration
information and identification and dissemination of good practices in
information on drug use;
exceeding 24 months. They
the area of drug-demand reduction (Priority code: KNOB);
 to support the implementation of the
should not be planned to start  Raise awareness of the health and social problems caused by drug
EU Drugs Strategy.
use or which influence drug consumption, and to encourage an
until after the notification of an
award (an indicative estimate
open dialogue with a view to promoting a better understanding of
The Programme should promote actions
being at least 4 months after
the phenomenon of drugs (Priority code: AWAR);
aiming at:
 the setting up of multidisciplinary
the deadline of the call).  Support measures aimed at preventing drug use, including by
networks;
Projects that have already
addressing reduction of drug-related harm and treatment methods
 the expansion of the knowledge base;
started or are completed before
taking into account the latest state of scientific knowledge (Priority
 the exchange of information and the
code: PREV);
the deadline for submission of
identification and dissemination of
the proposals will not be eligible  Projects aimed at the involvement of civil society in the
good practice.
implementation of the European Union's Drug Strategy and Action
for funding.
Plans on Drugs (Priority code: CIVI);
 Projects aimed at the monitoring, implementation and evaluation of
specific actions under the Drugs Action Plan 2009-2012 (Priority code:
DRAP);

VALOAREA
GRANTULUI

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/dpip_ag_2011_2012_en.htm

European
Union

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

http://www.posmediu.ro/home

Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

European
Union

Pedagogical
Assistance from DG
Interpretation

Entrepreneurship
Education

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

 As
an
inter-institutional
service  Universities and higher provider,
the
objective of
the education establishments.
Directorate General for Interpretation
is to ensure the availability of sufficient
suitably
qualified
conference
interpreters to guarantee the smooth
functioning
of
the
European
Institutions.

Applicants
must
act
in
a
consortium with partner entities
from at least two other countries
among those mentioned above
(i.e. the consortium should be
formed of entities from at
least three countries).
Eligible applicants:
 public administrations at all
levels;
 national, regional and local
authorities;
 educational institutions (primary
and
secondary
schools,
vocational
schools,
universities, etc.);
 NGOs,
associations
and
foundations active in related
fields;
 education and training providers
(public and private);
 chambers of commerce and
industry and similar bodies;
 business
associations
and
business support networks.

The main objectives of the Pedagogical Assistance programme are:
 consolidate integration of the new languages and prepare for future
enlargement of the Union in order to ensure an adequate multilingual
communication capability in all official EU languages;
 promote the quality and spread of language coverage in teaching of
interpreting for the official languages of the Union, especially the less
widely known ones, the languages of the applicant countries and the
languages of third countries as justified by current or foreseeable
demand;
 promote the establishment of post-graduate courses;
 encourage co-operation between universities in different countries;
 step up the quality of teaching;
 support innovative pilot projects.
Projects to be supported will focus on one of the following objectives
(priority areas):
Lot 1:
a) Creating trans-European models for primary and secondary school
teachers to support the development of their skills and methods in
applying entrepreneurial learning to different teaching subjects and to
different contexts.
b)
Developing,
organising
and
executing
cross-European
training/education workshops for teachers of entrepreneurship at
institutions of higher education (universities, colleges, business schools,
universities of applied sciences, etc.).
Lot 2:
Creating a European online platform for teachers/educators to enable
the cross-border exchange of good practice, methods and teaching
materials in the field of entrepreneurship education.
Lot 3:
Developing and testing a European common framework of tools and
indicators to assess entrepreneurial mindsets, attitudes and skills
acquired by students in entrepreneurship education.
Proposals should address one objective (priority area) among those
mentioned above.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Unspecified

Unspecified

 before 1
November, for
assistance between
1 February and 31
August
 before 1 May,
for assistance
between 1
September and 31
January

Lot 1 - up to
500.000 Euro
Lot 2 - up to
400.000 Euro
Lot 3 - up to
250.000 Euro

Maximum EU cofinancing rate for
eligible costs: up
to 60%

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Deadline:
16.04.2012
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5711&lang=en

 This call aims to promote transnational Legal entities established in one
projects with a high European added of the following countries are
value in the field of education for eligible:
entrepreneurship, with a special focus  EU Member States;
on supporting teachers. Actions will  EEA countries: Liechtenstein
target teachers and young people in
and Norway;
primary,
secondary
and
tertiary  Candidate countries: Croatia,
education.
the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Iceland;
 Montenegro and Turkey;
 Albania,
Israel
and
Serbia
(Competitiveness
and
Innovation
Programme
participants).

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooper
ation-with-universities/pedagogicalassistance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/conten
tu/privacy_statement_application_fo
rm_for_a_visit_to_or_pedagogical_a
ssistance_from_dg_interpretation_e
n.htm

European
Union

PROGRAM DE
FINANŢARE

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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