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FINANŢATOR

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

 Fondurile sunt destinate lansării sau extinderii sferei geografice de
acoperire a unui proiect și asigurării durabilităţii acestuia, după
încheierea perioadei de finanţare.
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie:
 să implice coordonatorul și cel puţin cinci coorganizatori, cei șase fiind
aleși din șase ţări diferite participante la program;
 să conţină, pentru fiecare coorganizator, un mandat semnat incluzând
angajamentele solicitate;
 să se bazeze pe un acord de cooperare încheiat coorganizatorii
implicaţi și coordonator; acest document este semnat de coordonator
și de coorganizatori și descrie cooperarea lor;
 să prezinte un buget echilibrat (cheltuieli = venituri) și conform cu
plafonul de cofinanţare al UE fixat la 50% din bugetul eligibil total.
 Proiectele nu trebuie să consiste în mod integral şi exclusiv în
realizarea şi întreţinerea de pagini de internet, producerea de
reviste şi de ziare, organizarea de conferinţe sau de întâlniri,
realizarea de studii şi de rapoarte. Proiectele de acest tip nu
sunt eligibile.

Minimum
200.000
EUR/an –
maximum
500.000
EUR/an

50% din
cheltuielile
eligibile

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
03.10.2012

Cultura 2007-2013

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie:
 să implice coordonatorul și cel puţin doi coorganizatori, cei trei fiind
aleși din trei ţări diferite participante la program;
 să conţină, pentru fiecare coorganizator, un mandat semnat incluzând
angajamentele solicitate;
 să prezinte un buget echilibrat (cheltuieli = venituri) și conform cu
plafonul de cofinanţare al UE fixat la 50% din bugetul eligibil total.
 Proiectele nu trebuie să consiste în mod integral şi exclusiv în
realizarea şi întreţinerea de pagini de internet, producerea de
reviste şi de ziare, organizarea de conferinţe sau de întâlniri,
realizarea de studii şi de rapoarte. Proiectele de acest tip nu
sunt eligibile.

Minimum
50.000 EUR –
maximum
200.000 EUR

50% din
cheltuielile
eligibile

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
03.10.2012

http://ec.europa.eu/culture/callsfor-proposals/fundingopportunities-2012_en.htm

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie:
 să aibă o durată maximă de 24 de luni;
 să implice coordonatorul şi cel puţin doi coorganizatori, cei trei fiind
aleşi din trei ţări diferite participante la program;
 să conţină, pentru fiecare coorganizator, un mandat semnat incluzând
angajamentele solicitate;
 să implice o cooperare culturală cu cel puţin un partener din ţara terţă
selecţionată. Cel puţin 50% din activităţile proiectului trebuie să aibă
loc în ţara terţă; costurile contractate într-o ţară terţă neselectată nu
sunt eligibile în cadrul acestei componente;
 să se bazeze pe un acord de cooperare între operatorii culturali
implicaţi (coordonator, coorganizator şi partener(i) din ţara terţă sau
ţările terţe); acest document este semnat de
coordonator,
coorganizatori şi de partenerul (partenerii) din ţara terţă şi descrie
cooperarea lor;
 să prezinte un buget echilibrat (cheltuieli = venituri) şi conform cu
plafonul de cofinanţare al UE fixat la 50% din bugetul eligibil total.

Minimum
200.000 EUR –
maximum
500.000 EUR

50% din
cheltuielile
eligibile

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
04.05.2012

 Această componentă se referă la Solicitanţii eligibili trebuie:
acţiuni realizate în colaborare între cel  Să fie organizaţii publice sau
Componenta 1.2.1
puţin trei operatori culturali din cel
private cu personalitate juridică
puţin trei ţări participante la program,
a căror activitate principală se
Proiecte de cooperare
operatori culturali care cooperează și
desfășoară în domeniul cultural
desfășoară
activităţi
sectoriale
și
(sectorul cultural sau cel
transsectoriale, cu o durată de cel mult
creativ) și cu sediul social întrdoi ani. Vor fi finanţate cu prioritate
una din ţările participante la
acele acţiuni care explorează modalităţi
program.
de cooperare pe termen lung.

Cultura 2007-2013

Proiectele de cooperare cu ţări terţe  Sunt eligibile numai organizaţiile
(componenta 1.3.5) pot fi realizate în
publice sau private cu
Componenta 1.3.5
toate sectoarele culturale.
personalitate juridică, a căror
 Aceste proiecte sunt menite să pună în
activitate principală se
Proiecte de cooperare
valoare
spaţiul
cultural
comun
desfăşoară în domeniul cultural
cu ţări terţe
europenilor, cu scopul de a încuraja
(sectorul cultural şi cel creativ)
dezvoltarea
unui
sentiment
de
şi cu sediul social într-una din
cetăţenie europeană.
ţările participante la program.
 Mai mult, proiectele de cooperare cu
ţări terţe ar trebui să genereze o
înţelegere între culturile europene şi
cele ale ţărilor terţe.


 Proiectele nu trebuie să consiste în mod integral şi exclusiv în
realizarea şi întreţinerea de pagini de internet, producerea de
reviste şi de ziare, organizarea de conferinţe sau de întâlniri,
realizarea de studii şi de rapoarte. Proiectele de acest tip nu
sunt eligibile.

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/fundingopportunities-2012_en.htm

Cultura 2007-2013

http://ec.europa.eu/culture/calls-forproposals/funding-opportunities2012_en.htm

 Sprijinirea dezvoltării unor relaţii de Solicitanţii eligibili trebuie:
colaborare
multianuale
și  Să fie organizaţii publice sau
Componenta 1.1
transnaţionale între minimum șase
private cu personalitate juridică
operatori culturali din cel puţin șase
a căror activitate principală se
Proiecte de cooperare
ţări participante la program, care să
desfășoară în domeniul cultural
multianuale
(sectorul cultural sau cel
coopereze și să desfășoare activităţi
culturale sectoriale și transsectoriale
creativ) și cu sediul social întrcomune, cu o durată de trei până la
una din ţările participante la
cinci ani.
program.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_s
trand_135_2012_en.php

Uniunea
Europeană

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

http://ec.europa.eu/culture/calls
-for-proposals/cultureprogramme-guide_en.htm

Uniunea
Europeană

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

http://ec.europa.eu/culture/calls-forproposals/culture-programmeguide_en.htm

Uniunea
Europeană

PROGRAM DE
FINANŢARE

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

Acţiunea 4
Memoria europeană
activă

 Scopul proiectelor sprijinite în cadrul
acestei acţiuni este de a păstra vie
amintirea victimelor nazismului şi
stalinismului şi de a îmbunătăţi gradul
de cunoaştere şi de înţelegere al
generaţiilor prezente şi viitoare cu
privire la ce s-a întâmplat în lagăre şi
în alte locuri de exterminare în masă a
civililor şi de ce.

Tipuri de proiecte:
Aplicanţi eligibili:
 „proiect de evenimente”: conferinţe, seminare, colocvii, ateliere de
organizaţii neguvernamentale;
lucru, dezbateri, audieri, întruniri, activităţi de formare, activităţi
asociaţii de supravieţuitori;
socio-culturale; proiectul trebuie să implice min. 30% participanţi
asociaţii ale familiilor victimelor;
internaţionali şi max. 400 zile de participare/ eveniment;
organizaţii
de
cultivare
a
 „proiect de producţie şi realizare”: publicaţii, site-uri web, programe
memoriei;
TV/radio, producţie de materiale audiovizuale, sondaje de opinie,
 muzee;
studii, analize, producţie de materiale de instruire şi formare, aplicarea
 autorităţi locale şi regionale;
noilor tehnologii ale informaţiei;
 federaţii de interes general
european;
Durata maximă a proiectului este de 12 luni.
 grupuri de reflecţie;
 institute de cercetare;
 instituţii de educaţie;
 organizaţii religioase;
 organizaţii active în domeniul
voluntariatului etc.






Minimum
10.000 EUR –
maximum
55.000 EUR

Subvenţia poate fi
calculată în funcţie
de două metode
diferite:
 finanţare forfetară
- bazată pe sume
fixe
pentru
„proiecte
de
evenimente”;
 finanţare bugetară
- bazată pe buget
estimativ
cu
costuri
reale
pentru „proiectele
de producţie şi
realizare”:
Subvenţia
solicitată în cazul
respectiv nu poate
depăşi 60% din
costurile
eligibile
ale
acţiunii
în
cauză.

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
01.10.2012

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
01.06.2012

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_
en.php

Europa pentru
cetăţeni

40% din
cheltuielile
eligibile

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/funding-opportunities2012_en.htm

 Valoarea
 Această componentă își propune să  Sunt eligibile numai organizaţiile  Servicii de secretariat și coordonare a grupării;
publice
sau
private
cu  Schimbul, analizarea, compararea și consolidarea datelor cantitative și
maximă a
sprijine proiectele de cooperare între
personalitate juridică și cu
calitative existente și a metodologiilor de evaluare;
subvenţiei
Componenta 3.2
organizaţii private sau publice (cum ar
sediul social într-una din ţările  Elaborarea de propuneri și recomandări pentru noi metode de evaluare
este de
fi
departamente
culturale
ale
participante la program;
sau date cantitative și calitative. Nu este inclusă lansarea de noi studii
120.000 EUR
Proiecte de cooperare
autorităţilor naţionale, regionale sau
principală
a
specifice sau de campanii de colectare de date.
pe an,
între organizaţii
locale,
observatoare
sau
fundaţii  Activitatea
candidatului
trebuie
să
se
reprezentând
implicate în analiza
culturale,
catedre
universitare
desfășoare în domeniul culturii.
maxim 60%
politicilor culturale
specializate în materie de cultură,
din cheltuielile
organizaţii și reţele profesionale) care
eligibile;
au o experienţă directă și practică în
 Subvenţia
analizarea,
evaluarea
sau
determinarea
impactului
politicilor
acordată este
culturale la nivel local, regional,
calculată pe
naţional și/sau european, în legătură
baza
cu unul sau mai multe din cele 3
bugetului
obiective ale Agendei europene pentru
estimativ şi
cultură:
poate acoperi
 Promovarea diversităţii culturale;
până la 60%
 Promovarea culturii drept catalizator al
din cheltuielile
creativităţii în cadrul Strategiei de la
eligibile;
Lisabona pentru creștere economică și
 Durata
locuri de muncă;
proiectului:
 Promovarea culturii ca element vital în
12-24 de luni.
relaţiile internaţionale ale Uniunii, prin
aplicarea Convenţiei UNECSO privind
protejarea și promovarea diversităţii
expresiilor culturale.
 Acţiunile trebuie să implice cel
puţin trei organizaţii înfiinţate în
mod legal în cel puţin trei ţări
participante la program.
Cultura 2007-2013

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_
en.php

Uniunea
Europeană

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/culture-programmeguide_en.htm

Uniunea
Europeană

PROGRAM DE
FINANŢARE

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

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
Proiect grant
locul muncă pentru elevi şi studenţi;
 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.
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

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

 15% din valoarea
Minim
totală a
echivalentul
în lei a
cheltuielilor
50.000 euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
credite ai
bugetului de stat,
Maxim
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

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
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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
totală a
echivalentul în
lei a 50.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
credite ai
bugetului de stat,
Maxim
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
pe tot parcursul vieţii cu
corectarea fenomenului de
profesională iniţială a persoanelor
piaţa muncii
părăsire timpurie a şcolii,
expuse acesturi risc;
incluziunii sociale şi
 reintegrarea în educaţie a persoanelor
DMI 2.2 Prevenirea şi
îmbunătăţirii situaţiei grupurilor
care au părăsit timpuriu/abandonat
corectarea părăsirii
vulnerabile în educaţie;
şcoala.
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

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul ţintă eligibil:
 Angajaţi (exclusiv persoane
fizice autorizate să desfășoare
activităţi 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.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 3% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
credite ai
bugetului de stat,
Maxim
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.
Minim
echivalentul
în lei a
50.000 euro

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/organizaţie/instituţie).
continuă
Formarea Profesională a
Adulţilor;
AP 2 Corelarea învăţării
 ONG-uri, inclusiv asociaţii
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)

PROGRAM DE
FINANŢARE

 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
o
şi bunelor
practici.

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

şi
Guvernul
României

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

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

Minim
 25% din valoarea
echivalentul în
totală a
lei a 500.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
şi
ordonatori de
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
şi
Comitete
Sectoriale
cu
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
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)

PROGRAM DE
FINANŢARE

POS MEDIU Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

şi
4.1. Dezvoltarea
infrastructurii şi a
planurilor de
management în
vederea protejării
biodiversităţii şi
Natura 2000
Sesiunea a V-a

Programul Daphne
III

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.

 Programul Daphne urmarește să Solicitanţii eligibili:
contribuie
la
protejarea
copiilor,  Autorităţ publice locale;
tinerilor și femeilor împotriva oricărei  Departamente universitare;
forme de violenţă și să atingă un nivel  Centre de cercetare.
ridicat al protejarii sănătăţii și coeziunii
sociale.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 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.

-

0%

Martie 2012

 Acţiuni specifice întreprinse de Comisie, cum ar fi studii și cercetări,
 sondaje și chestionare, dezvoltare de indicatori și metodologii,
colectare, dezvoltare și difuzare a datelor și statisticilor, seminarii,
conferinţe și întâlniri ale experţilor, organizarea de campanii și
evenimente publice, dezvoltarea și întreţinerea serviciilor de helpdesk
și a website-urilor, pregătirea și difuzarea materialelor informative
(inclusiv aplicaţii IT și resurse de formare), crearea și facilitarea unor
grupuri de experţi care să ofere consultanţă referitor la violenţă, sprijin
acordat altor reţele de experţi naţionali și activităţilor analitice, de
monitorizare și evaluare;
 Proiecte transnaţionale specifice de interes comunitar care implică cel
puţin două state membre în condiţiile stabilite prin programele anuale
de activitate;
 Sprijin pentru activităţile ONG-urilor sau altor organizatii, care
urmăresc un scop de interes general privind obiectivele menţionate
mai sus.

Min. 75.000 €

Min. 20%

29 martie 2012

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/g
rants/daphne_call_for_proposals_action
_grants_2011_2012_en.htm

Uniunea
Europeană

 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.

VALOAREA
GRANTULUI

http://www.posmediu.ro/home

Guvernul
României

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

European
Union

CIVIL JUSTICE
Programme

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min. 70.000 €

Min. 20%

03.04.2012

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_civil_justice_action-grants_2011_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/jciv_action_grants_cfp_2011_2012.pdf

 The CIVIL JUSTICE programme aims  Access to the programme shall CALL PRIORITIES
be open to institutions and  The grants provided under this call shall co-finance projects within the
to eliminate obstacles to the smooth
public or private organisations,
scope of the JCIV Programme. Overall priority will be given to largefunctioning
of
cross-border
civil
including
professional
scale projects built on a wide partnership involving organisations from
proceedings in EU countries and
organisations,
universities,
a significant
number of EU Member States and offering a true
thereby to improve the daily life of
research institutes and legal and
European scope and relevance.
individuals and businesses by fostering
judicial training institutes for Types of activities
access to justice.
legal practitioners, international
Projects may consist of
The
focus
of
the
Civil
Justice
organisations
and
non-  studies;
programme is:
governmental organisations of  research;
 Fostering judicial cooperation in civil
EU countries.
 meetings and seminars;
matters;
 Improving mutual knowledge of EU  The target groups of the  exchanges between judicial authorities and judicial cooperation
programme's activities are legal
networks;
countries' legal and judicial systems in
practitioners,
national  training;
civil matters professions and legal
authorities and the citizens of  dissemination of information on access to justice;
practitioners;
the Union in general.
 design, development and implementation of innovative IT solutions;
 Ensuring the sound implementation,
 exchange of good practice, or
the correct and concrete application
and the evaluation of Community  Projects require a minimum  a combination of these activities.
instruments in the area of judicial
partnership
of
2
eligible Target groups
cooperation in civil and commercial
organisations from 2 different  The participants and/or target group of beneficiaries of the projects
shall be legal practitioners, including judges, prosecutors, advocates,
matters;
EU Member States and cannot
solicitors, notaries, academic and scientific personnel, ministry
 Improving information on the legal
have
an
initial
duration
officials, court officers, bailiffs, court interpreters, members of judicial
systems EU countries and access to
exceeding 24 months. They
cooperation networks and other professionals associated with the
justice.
should not be planned to start
judiciary in the area of civil law, national authorities and citizens of the
until after the notification of an
Union in general.
award (an indicative estimate
being at least 4 months after Priority areas
the deadline of the call).  Projects aimed at promoting judicial cooperation in civil matters, with
the aim of contributing to the creation of a genuine European area of
Projects that have already
justice in civil matters based on mutual recognition and mutual
started or are completed before
confidence. (Priority code: JCOC)
the deadline for submission of
the proposals will not be eligible  Projects aimed at promoting the elimination of obstacles to the good
functioning of cross-border civil proceedings in the Member States.
for funding.
(Priority code: CIPR)
 Projects aimed at improving the daily life of individuals and businesses
by enabling them to assert their rights throughout the European
Union, notably by fostering access to justice. (Priority code: AJUS)
 Projects aimed at improving the contacts, exchange of information and
networking between legal, judicial and administrative authorities and
the legal professions, including by way of support of judicial training,
with the aim of ensuring better mutual understanding among such
authorities and professionals (Priority code: EXCH)

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

European
Union

CRIMINAL JUSTICE
Support Programme

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min. 75.000 €

Min. 20 %

20.03.2012

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_for_proposals_criminal_justice_action_grants_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/just_2011-212_jpen_ag_en.pdf

Applicants and partners must CALL PRIORITIES
Objectives and tools
A. Supporting victims of crime (VICS):
comply
with
the
following
 The
Criminal
Justice
Support
 Possible types of activities: Projects that facilitate the implementation
requirements:
Programme was set up to promote
of the proposed Directive on minimum standards on the rights,
judicial cooperation in the field of  Legal status: Projects must be
support and protection of victims of crime and proposed Directive and
submitted by non-profit making
criminal justice.
Regulation on the mutual recognition of protection measures.
bodies
and
organisations
 It provides financial support for
(institutions
and
public
or
projects initiated and managed by the
B. Procedural and defence rights for suspected and accused
private organisations, including
Commission
with
a
European
persons (including legal interpretation and translation)
professional
organisations,
dimension, transnational and national
(DEFR):
universities, research institutes
projects implemented by organisations
and legal and judicial training  Projects should be related to measures on the access to a lawyer in EU countries as well as activities of
including legal aid - defence rights for persons subject to a European
institutes for legal practitioners,
NGOs or other entities pursuing an aim
Arrest Warrant and rights aiming to protect vulnerable suspects and
and
non-governmental
of general European interest.
accused persons).
organisations) established in
one of the Member States of the
To achieve this overall objective, the
C. European judicial training of European legal practitioners
EU. Bodies and organisations
programme aims to:
(EJT):
which are profit oriented may
 contribute to the creation of a genuine
participate in the projects only  Development of training content; organisation of training events,
European area of justice in criminal
including quality evaluation, impact evaluation and dissemination of
in conjunction with non profit
matters based on mutual recognition
results; as well as dissemination of innovative results and adaptation
oriented or public organisations
and mutual confidence;
of innovative practice for use in new settings; organisation of a
and the proposal susceptible to
 promote the compatibility of rules
multilateral exchange programme for judges and prosecutors.
be awarded a grant must
applicable in EU countries as may be
present a nonprofit budget.
necessary
to
improve
judicial
D. Networking and exchanging best practice among
 Origin: they are based in one of
cooperation;
practitioners,
including
implementation
of
existing
the 27 Member States of the
 improve contacts and exchange of
cooperation instruments, procedural rights, victims' rights,
European Union.
information and best practice between
restorative justice, mediation and detention (BPRC):
legal,
judicial
and
administrative  Projects require a minimum
partnership
of
2
eligible  Projects should be related to the support, or improvements in the
authorities and the legal professions
implementation of adopted EU legislative instruments by way of
organisations from 2 different
(lawyers
and
other
professionals
networking and exchanging best practices among practitioners
EU Member States and cannot
involved in the work of the judiciary);
(judges, prosecutors, lawyers, judicial court staff, legal interpreters
have
an
initial
duration
 improve the training of the members of
and translators, heads of judicial training institutes, heads of prison
exceeding 24 months. They
the judiciary ; and strengthen mutual
administrations, persons from the probation system and prison
should not be planned to start
trust with a view to protecting the
monitoring bodies) including the setting up of new networks of
until after the notification of an
rights of victims and the accused.
practitioners where necessary with a
view to increasing mutual
award (an indicative estimate
understanding between the different judicial systems in the Member
being at least 4 months after
States.
the deadline of the call).
Projects that have already
started or are completed before
E. Improving conditions relating to detention (DETN):
the deadline for submission of  Project aimed at strengthening mutual trust and to make the principle
the proposals will not be eligible
mutual recognition of judicial decisions involving detention more
for funding.
efficient;
 Actions or studies that focus on alternatives to imprisonment;
 Actions on improving detention conditions, including twinning
programmes;
 Projects targeted at identifying good practices in prison management
(addressing the issues of safety, security and health
in prison;
education,
training and work opportunities while in detention;
promoting rehabilitation of offenders and juvenile detention
conditions);
 Action or studies on how to improve coordination among the different
prison monitoring bodies, such as the CPT (European Committee for
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment) and SPT (UN Subcommittee on Prevention of Torture)
and the National Preventive Mechanisms (NPM) under OPCAT (Optional
Protocol to the Convention against Torture).

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

F. e-Justice (EJUST):
 This priority covers both Civil and Criminal Justice in order to assist in
achieving the objectives of the European e-Justice Action Plan (and its
May 2011 Roadmap11) in assuring and promoting a European judicial
area through better judicial cooperation and access to justice for EU
citizens.
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

Pedagogical
Assistance from DG
Interpretation

 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.

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.

Min. 75.000 €

Min. 20 %

17.04.2012

Unspecified

Unspecified

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

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

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

European
Union

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

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

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

Drug Prevention and
Information
Programme (DPIP)

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

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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