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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI
ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2014 – APRILIE

PROGRAM DE FINANŢARE

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 6 „Promovarea incluziunii
sociale”

INFORMAŢII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min.
500.000 EURO
-

2% pentru:
 instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii
sau finanţate parţial de la
bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat
sau bugetele fondurilor
speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local şi
entităţi finanţate integral din
bugetele acestora

Nelansat

1

2% pentru:
 instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii
sau finanţate parţial de la
bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat
sau bugetele fondurilor
speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local şi
entităţi finanţate integral din
bugetele acestora

Nelansat

8

Max.
4.000.000
EURO

DMI 6.1 „Dezvoltarea
economiei sociale”
Cerere de propuneri de
proiecte strategice

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

Min.
50.000 EURO
Max.

AP 6 „Promovarea incluziunii
sociale”
DMI 6.1 „Dezvoltarea
economiei sociale”
Cerere de propuneri de
proiecte grant

499.000 EURO

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482
Fax: (00)40-264-40.53.79
fondurieuropene@ubbcluj.ro
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PRIVIND

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

Min.
500.000 EURO

AP 6 „Promovarea incluziunii
sociale”

Max.
2.500.000
EURO

PROGRAM DE FINANŢARE

DMI 6.4 „Inițiative
transnaționale pentru o piață
inclusivă a muncii”

-

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

2% pentru:
 instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii
sau finanţate parţial de la
bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat
sau bugetele fondurilor
speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local şi
entităţi finanţate integral din
bugetele acestora

Nelansat

15

Rata finanțării nerambursabile
acordată va fi după cu urmează:

25 aprilie 2014

18

25 aprilie 2014

23

Cerere de propuneri de
proiecte strategice
Programul PA17/RO13
“Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul
patrimoniului cultural
european”
Cerere de proiecte – proiecte
mici

Programul PA16/RO12
“Conservarea și revitalizarea
patrimoniului cultural și
natural”
Schema de granturi mici

Min.
5.000 EURO
Max.
15.000 EURO

Min.
25.000 EURO
Max.
85.000 EURO

 în cazul proiectelor
implementate de autorităţi
publice -rata finanțării va fi de
maxim 100% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de organizații de
drept privat - rata finanțării va fi
de până la 90% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului
 în cazul proiectelor
implementate de persoane fizice
– rata finanțării va fi de până la
95% din totalul costurilor
eligibile ale proiectului.
Rata finanțării nerambursabile
acordată va fi după cu urmează:
 în cazul proiectelor
implementate de organizații de
drept public - rata finanțării va
fi de maxim 100% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de organizații de
drept privat - rata finanțării va fi
de până la 90% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului
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PROGRAM DE FINANŢARE

RO 20 „VIOLENŢA
DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA
BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE
SEX”

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minimă a
grantului
solicitat în
cadrul acestei
măsuri de
finanţare este
de 170.000 de
Euro

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

Pentru proiectele promovate de
către instituţii publice
finanţarea este de 100%, însă
pentru proiectele promovate de
organizaţii interguvernamentale grantul pe
proiect nu va depăși 85%, iar la
cele promovate de organizații
neguvernamentale și
nonprofit grantul pe proiect nu
va depăși 90%, cofinanţarea
care va trebui asigurată din
sursele proprii ale aplicanților va
fi de cel puţin 15% sau 10%,
după caz.

16.04.2014

28

Suma minimă a
grantului
solicitat în
cadrul acestei
măsuri de
finanţare este
de 170.000 de
Euro

promovate de către instituţii
publice finanţarea este de
100%, însă pentru proiectele
promovate de organizaţii
inter-guvernamentale grantul
pe proiect nu va depăși 85%,
iar la cele promovate de
organizații
neguvernamentale și
nonprofit grantul pe proiect nu
va depăși 90%, cofinanţarea
care va trebui asigurată din
sursele proprii ale aplicanților va
fi de cel puţin 15% sau 10%,
după caz.

16.04.2014

29

The minimum
grant will be
EUR 200.000
and the
maximum
grant will be
EUR
500.676,70.

Financial contribution from the
European Union cannot exceed
90 % of the total eligible costs
of the action.

29 April 2014
12:00 CET
(noon)

32

Arie prioritară 2
Activităţi de conștientizare și
sensibilizare

RO 20 „VIOLENŢA
DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA
BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE
SEX”
Arie prioritară 3
Activități de formarea
profesională a specialiștilor
care activează în domeniul
violenței domestice

Pilot Project

-

Analysis of reception,
protection and integration
policies
for unaccompanied minors in
the EU
HOME/2013/CFP/PPUAM2
2nd Call for proposals for
action grants

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2014 –
LUNA APRILIE

FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

POS DRU Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane

Principalele
obiective
operaţionale ale
acestui
DMI
sunt:
 dezvoltarea
structurilor
economiei
sociale –
dezvoltarea şi
promovarea
unor
activităţi şi
servicii
generatoare de
profit/venit
pentru
a ajuta
persoanele
excluse social
sau cele expuse
riscului
de excluziune
socială să se

Categoriile
de
beneficiari (solicitanţi
şi parteneri) eligibili
în
cadrul
acestei
cereri de propuneri de
proiecte sunt:
 ONG-uri ;
 Cooperative de
credit, de consum şi
de producţie;
 Instituţii şi
organizaţii membre
ale Pactelor
Regionale şi
Parteneriatelor
Locale pentru
Ocupare şi
Incluziune Socială;
 MMFPSPV şi
structuri/agenţii
coordonate/
subordonate
acestuia;
 Ministerul Culturii şi

AP 6
„Promovarea
incluziunii
sociale”
DMI 6.1
„Dezvoltarea
economiei
sociale”
Cerere de
propuneri de
proiecte

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Durata de implementare a
unui proiect va fi cuprinsă
între: minim 6 luni şi
maxim 18 luni.
Activităţi principale:
 Furnizarea serviciilor de
ocupare, precum informare
şi consiliere profesională,
asistenţă, mentorat, tutorat,
orientare profesională,
consiliere psihologică,
consiliere psihiatrică,
medierea locurilor de muncă;
 Servicii de integrare la
locul de muncă, ocupare
temporară sau formare la
locul de muncă, crearea unor
locuri de muncă permanente
pentru persoanele
dezavantajate pe piaţa
muncii şi ateliere protejate;
 Dezvoltarea şi
furnizarea programelor de

VALOAREA
GRANTULUI

Minim
echivalentul
în lei a
€ 500.000
şi
Maxim
€
4.000.000

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

2 % 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

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

Nelansat

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/doc2013/g
s61s.pdf

1
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

strategice

integreze sau
reintegreze pe
piaţa muncii, în
structurile
economiei
sociale şi/sau în
economia
formală;
 promovarea
economiei
sociale ca un
instrument
flexibil şi durabil
pentru
dezvoltarea
economică şi
crearea de
locuri de muncă
la nivel regional
şi local;
 consolidarea
capacităţilor,
competenţelor,
cunoştinţelor şi
stimei de sine
pentru grupurile
vulnerabile prin
înfiinţarea
parteneriatelor
public/private în

Cultelor şi
instituţii/agenţii/
organizaţii
subordonate/
coordonate de
acesta;
Agenţia Naţională
Antidrog;
Ministerul de
Interne, prin
structurile sale de
specialitate, inclusiv
cele din subordine
sau coordonare;
Agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale;
Administraţia
Naţională a
Penitenciarelor şi
instituţii
subordonate;
Ministerul Justiţiei
prin structurile
interne responsabile
pentru gestionarea
serviciilor de
probaţiune;
Membri ai












ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

formare profesională,
inclusiv dezvoltarea
competenţelor de utilizare
TIC pentru grupurile
dezavantajate;
 Activităţi de formare
profesională şi de consolidare
a capacităţilor,
competenţelor, cunoştinţelor
şi stimei de sine, dedicate
persoanelor vulnerabile
pentru a le ajuta să înfiinţeze
structuri ale economiei
sociale şi să beneficieze de
oportunităţile nou create;
 Dezvoltarea şi
promovarea activităţilor
integrate, care să cuprindă
informare, consiliere,
formare, planificarea unei
afaceri şi asistenţă în
vederea iniţierii unei afaceri,
pentru dezvoltarea şi
susţinerea structurilor
economiei sociale,
organizaţiilor şi
cooperativelor sociale nou
create;
 Înfiinţarea şi
dezvoltarea de structuri ale

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

 persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial

2
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

domeniul
economiei
sociale;
 consolidarea
capacităţii
structurilor din
economia
socială, precum
şi încurajarea
cooperării între
organizaţii.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL














Comitetelor
Sectoriale şi
Comitete Sectoriale
cu personalitate
juridică;
Organizaţii sindicale;
Patronate;
Unităţi de cult şi
Asociaţii religioase;
Furnizori de FPC
autorizaţi, publici şi
privaţi;
Furnizori de servicii
sociale;
Furnizori de servicii
de ocupare
acreditaţi, publici şi
privaţi;
Întreprinderi
implicate în
economia socială;
Autorităţi ale
administraţiei
publice locale
(unităţi
administrativteritoriale);
Institute de
cercetare;
Universităţi

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

economiei sociale;
 Dezvoltarea şi
implementarea programelor
de formare pentru formatorii
din economia socială, care se
finalizează cu certificate
recunoscute la nivel naţional;
 Dezvoltarea şi
furnizarea programelor de
formare pentru managerii
întreprinderilor sociale şi
pentru specialiştii implicaţi în
economia socială, în vederea
dezvoltării cunoştinţelor şi
competenţelor necesare,
cum ar fi planificarea unei
afaceri, dezvoltarea spiritului
antreprenorial, marketing şi
vânzări, management
financiar etc., care se
finalizează cu certificate
recunoscute la nivel naţional;
 Formarea profesională a
personalului furnizorilor de
servicii sociale (inclusiv ONGuri şi voluntari2), care se
finalizează cu certificate
recunoscute la nivel naţional;
 Dezvoltarea şi
implementarea activităţilor

3
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

acreditate, publice
şi private.
Grupul ţintă eligibil
cuprinde următoarele
categorii:
 Persoane din grupuri
vulnerabile:
(a) Persoane de etnie
romă;
(b) Persoane cu
dizabilităţi;
(c) Tineri peste 18 ani
care părăsesc sistemul
instituţionalizat de
protecţie a copilului;
(d) Membrii întreţinători
ai familiilor care au mai
mult de 2 copii în
întreţinere, inclusiv
familiile monoparentale;
(e) Copii în situaţie de
risc (inclusiv copiii din
familiile menţionate la
punctul anterior de mai
sus);
(f) Persoane care au
părăsit timpuriu şcoala
(învăţământul
obligatoriu);

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

specifice şi personalizate
dedicate integrării sociale a
imigranţilor, inclusiv cursuri
de limbă română, aspecte
legislative etc.;
 Iniţiative care să
conducă la diminuarea lipsei
de încredere şi a excluziunii
sociale a grupurilor
vulnerabile şi la combaterea
şi prevenirea
infracţionalităţii, prin
promovarea activităţilor
artistice şi culturale,
protecţia mediului,
conservarea patrimoniului
cultural şi a tradiţiilor;
 Activităţi inovatoare,
interregionale şi
transnaţionale pentru
dezvoltarea economiei
sociale;
Activităţi secundare
 Cercetări, studii şi
analize, seminarii, conferinţe,
grupuri de lucru, publicaţii în
domeniul economiei sociale,
incluzând aspecte juridice, de
reglementare şi ale politicilor

4
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

(g) Persoane aflate în
detenţie, persoane
anterior aflate în
detenţie şi delincvenţi
juvenili;
(h) Persoane
dependente de droguri şi
de alcool, persoane cu
probleme de sănătate
mintala / persoane cu
dizabilităţi intelectuale;
(i) Persoane fără
adăpost;
(j) Victime ale violenţei
în familie;
(k) Persoane afectate de
boli care le influenţează
viaţa profesională şi
socială (cum sunt
persoanele infectate cu
HIV/SIDA, persoane
bolnave de cancer etc.);
(l) Imigranţi;
(m) Femei (în situaţii de
risc);
(n) Refugiaţi şi persoane
care solicită azil;
(o) Persoane care trăiesc
din venitul minim
garantat;

publice, noi idei de afaceri şi
abilităţi necesare în economia
socială;
 Activităţi de cercetare şi
promovare a unor măsuri
adecvate în ceea ce priveşte
nevoile persoanelor supuse
riscului de excluziune socială
sau excluse social şi ale
comunităţilor defavorizate,
cum ar fi cercetări, studii şi
analize, seminarii,
conferinţe, grupuri de lucru,
publicaţii, activităţi de
conştientizare şi intervenţii
pilot;
 Activităţi care să
conducă la promovarea
responsabilizării şi implicării
comunităţilor în procesul
incluziunii sociale în vederea
consolidării capacităţii
comunităţii de furnizare a
suportului social, revitalizării
vecinătăţii şi protecţiei
mediului, mobilizării
grupurilor dezavantajate;
 Înfiinţarea şi
dezvoltarea reţelelor,
organizaţiilor tip „umbrelă”

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

5
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

(p) Persoane care
locuiesc în comunităţi
izolate;
(q) Victime ale traficului
de persoane;
(r) Persoane afectate de
boli ocupaţionale.

Lucrători sociali,
asistenţi personali,
asistenţi comunitari,
mediatori familiali,
mediatori sanitari,
asistenţi maternali,
îngrijitori, personal
din instituţii
rezidenţiale;
 Manageri ai
structurilor
economiei sociale
(personal cu funcţii
de conducere /
coordonare);
 Specialişti şi
formatori implicaţi în
economia socială.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

şi centrelor de resurse
pentru structurile economiei
sociale;
 Dezvoltarea serviciilor,
precum servicii de
informare, formare
profesională, consiliere etc.
în sprijinul managerilor şi
întreprinderilor economiei
sociale;
 Campanii de
promovare a unui stil de
viaţă sănătos, prevenirea
riscurilor de îmbolnăvire,
conştientizarea necesităţii
controalelor medicale
regulate;
 Activităţi de marketing,
precum organizarea de
târguri şi expoziţii,
realizarea cercetărilor de
piaţă;
 Evenimente de
informare şi promovare la
nivel naţional, regional şi
local privind aspecte ale
economiei sociale;
 Promovarea şi
dezvoltarea activităţilor în
parteneriat, între organizaţii

6
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

orientate spre profit şi
organizaţii non profit în
vederea dezvoltării
economiei sociale;
 Schimbul de bune
practici în domeniul
incluziunii sociale şi
economiei sociale, între
actori regionali/ locali,
naţionali şi transnaţionali
din domeniul economiei
sociale;

Dezvoltarea şi
furnizarea programelor de
formare profesională care
să includă aspecte privind
egalitatea de şanse şi de
gen, nediscriminare şi
acceptarea diversităţii,
dezvoltare durabilă şi
protecţia mediului;
 Dezvoltarea
standardelor de calitate a
serviciilor de integrare pe
piaţa muncii asigurate de
furnizorii de servicii sociale;
 Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea serviciilor
comunitare care stimulează
implicarea în viaţa
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

comunităţii a persoanelor
excluse social;
 Acreditarea/autorizarea
programelor de
formare/educaţie
destinate persoanelor
din categoriile de
grupuri ţintă.
Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

POS DRU Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
AP 6
„Promovarea
incluziunii
sociale”
DMI 6.1
„Dezvoltarea
economiei
sociale”
Cerere de

Principalele
obiective
operaţionale ale
acestui
DMI
sunt:
 dezvoltarea
structurilor
economiei
sociale
–
dezvoltarea
şi
promovarea
unor
activităţi
şi
servicii
generatoare de
profit/venit
pentru a ajuta
persoanele
excluse
social
sau cele expuse
riscului
de
excluziune

Categoriile
de
beneficiari (solicitanţi
şi parteneri) eligibili
în
cadrul
acestei
cereri de propuneri de
proiecte sunt:
 ONG-uri ;
 Cooperative de
credit, de consum şi
de producţie;
 Instituţii şi
organizaţii membre
ale Pactelor
Regionale şi
Parteneriatelor
Locale pentru
Ocupare şi
Incluziune Socială;
 MMFPSPV şi
structuri/agenţii
coordonate/subordo

Durata de implementare a
unui proiect va fi cuprinsă
între: minim 6 luni şi
maxim 18 luni.

Minim
echivalentul
în lei a €
50.000

Activităţi eligibile:
Activităţi principale:
 Furnizarea serviciilor de
ocupare, precum informare
şi consiliere profesională,
asistenţă, mentorat, tutorat,
orientare
profesională,
consiliere
psihologică,
consiliere
psihiatrică,
medierea
locurilor
de
muncă;
 Servicii de integrare la
locul de muncă, ocupare
temporară sau formare la
locul de muncă, crearea unor
locuri de muncă permanente

şi
Maxim
€ 499.999

2 % 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

Nelansat

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/doc2013/g
s61g.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

propuneri de
proiecte grant

socială să se
integreze
sau
reintegreze pe
piaţa muncii, în
structurile
economiei
sociale
şi/sau
în
economia
formală;
 promovarea
economiei
sociale ca un
instrument
flexibil şi durabil
pentru
dezvoltarea
economică
şi
crearea
de
locuri de muncă
la nivel regional
şi local;
 consolidarea
capacităţilor,
competenţelor,
cunoştinţelor şi
stimei de sine
pentru grupurile
vulnerabile prin
înfiinţarea
parteneriatelor

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

nate acestuia;
pentru
persoanele
 Ministerul Culturii şi
dezavantajate
pe
piaţa
Cultelor şi
muncii şi ateliere protejate;
instituţii/agenţii/
 Dezvoltarea şi furnizarea
organizaţii
programelor
de
formare
subordonate/coordo
profesională,
inclusive
nate de acesta;
dezvoltarea
competenţelor
 Agenţia Naţională
de
utilizare
TIC
pentru
Antidrog;
grupurile dezavantajate;
 Ministerul de
 Activităţi de formare
Interne, prin
profesională şi de consolidare
structurile sale de
a
capacităţilor,
specialitate, inclusiv
competenţelor, cunoştinţelor
cele din subordine
şi stimei de sine, dedicate
sau coordonare;
persoanelor
vulnerabile
 Agenţii
pentru a le ajuta să înfiinţeze
guvernamentale cu
structuri
ale
economiei
atribuţii în domeniul
sociale şi să beneficieze de
incluziunii sociale;
oportunităţile nou create;
 Administraţia
 Dezvoltarea şi
Naţională a
promovarea
activităţilor
Penitenciarelor şi
integrate, care să cuprindă
instituţii
informare,
consiliere,
subordonate;
formare, planificarea unei
 Ministerul Justiţiei
afaceri
şi
asistenţă
în
prin structurile
vederea iniţierii unei afaceri,
interne responsabile
pentru
dezvoltarea
şi
pentru gestionarea
susţinerea
structurilor
serviciilor de
economiei
sociale,
probaţiune;
organizaţiilor
şi

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

 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
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

public/private în
domeniul
economiei
sociale;
 consolidarea
capacităţii
structurilor din
economia
socială, precum
şi încurajarea
cooperării între
organizaţii.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

 Membri ai
Comitetelor
Sectoriale şi
Comitete Sectoriale
cu personalitate
juridică;
 Organizaţii sindicale;
 Patronate;
 Unităţi de cult şi
Asociaţii religioase;
 Furnizori de FPC
autorizaţi, publici şi
privaţi;
 Furnizori de servicii
sociale;
 Furnizori de servicii
de ocupare
acreditaţi, publici
şi privaţi;
 Întreprinderi
implicate în
economia socială;
 Autorităţi ale
administraţiei publice
locale (unităţi
administrativteritoriale);
 Institute de
cercetare;
 Universităţi

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

cooperativelor sociale nou
create;
 Înfiinţarea şi dezvoltarea
de structuri ale economiei
sociale;
 Dezvoltarea şi
implementarea programelor
de formare pentru formatorii
din economia socială, care se
finalizează
cu
certificate
recunoscute la nivel naţional;
 Dezvoltarea şi
furnizarea programelor de
formare pentru managerii
întreprinderilor
sociale
şi
pentru specialiştii implicaţi în
economia socială, în vederea
dezvoltării cunoştinţelor şi
competenţelor
necesare,
cum ar fi planificarea unei
afaceri, dezvoltarea spiritului
antreprenorial, marketing şi
vânzări,
management
financiar
etc.,
care
se
finalizează
cu
certificate
recunoscute la nivel naţional;
 Formarea profesională a
personalului furnizorilor de
servicii
sociale
(inclusive
ONG-uri şi voluntari2), care
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

acreditate,
publice şi
private.
Grupul ţintă eligibil
cuprinde următoarele
categorii:
 Persoane din grupuri
vulnerabile:
(a) Persoane de etnie
romă;
(b) Persoane cu
dizabilităţi;
(c) Tineri peste 18 ani
care părăsesc sistemul
instituţionalizat de
protecţie a copilului;
(d) Membrii întreţinători
ai familiilor care au mai
mult de 2 copii în
întreţinere, inclusiv
familiile monoparentale;
(e) Copii în situaţie de
risc (inclusiv copiii din
familiile menţionate la
punctul anterior de mai
sus);
(f) Persoane care au
părăsit timpuriu şcoala
(învăţământul

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

se finalizează cu certificate
recunoscute la nivel naţional;
 Dezvoltarea şi
implementarea
activităţilor
specifice
şi
personalizate
dedicate integrării sociale a
imigranţilor, inclusiv cursuri
de limbă română, aspecte
legislative etc.;
 Iniţiative care să conducă
la diminuarea lipsei de
încredere şi a excluziunii
sociale
a
grupurilor
vulnerabile
şi
la
combaterea şi prevenirea
infracţionalităţii,
prin
promovarea
activităţilor
artistice
şi
culturale,
protecţia
mediului,
conservarea patrimoniului
cultural şi a tradiţiilor;
 Activităţi inovatoare,
interregionale
şi
transnaţionale
pentru
dezvoltarea
economiei
sociale;
Activităţi secundare
 Cercetări, studii şi analize,
seminarii, conferinţe, grupuri
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

obligatoriu);
(g) Persoane aflate în
detenţie, persoane
anterior aflate în
detenţie şi delincvenţi
juvenili;
(h) Persoane
dependente de droguri şi
de alcool, persoane cu
probleme de sănătate
mintala / persoane cu
dizabilităţi intelectuale;
(i) Persoane fără
adăpost;
(j) Victime ale violenţei
în familie;
(k) Persoane afectate de
boli care le influenţează
viaţa profesională şi
socială (cum sunt
persoanele infectate cu
HIV/SIDA, persoane
bolnave de cancer etc.);
(l) Imigranţi;
(m) Femei (în situaţii de
risc);
(n) Refugiaţi şi persoane
care solicită azil;
(o) Persoane care trăiesc
din venitul minim

de lucru, publicaţii în
domeniul economiei sociale,
incluzând aspecte juridice,
de
reglementare
şi
ale
politicilor publice, noi idei de
afaceri şi abilităţi necesare în
economia socială;
 Activităţi de cercetare şi
promovare a unor măsuri
adecvate în ceea ce priveşte
nevoile persoanelor supuse
riscului de excluziune socială
sau excluse social şi ale
comunităţilor
defavorizate,
cum ar fi cercetări, studii şi
analize,
seminarii,
conferinţe, grupuri de lucru,
publicaţii,
activităţi
de
conştientizare şi intervenţii
pilot;
 Activităţi care să conducă
la
promovarea
responsabilizării şi implicării
comunităţilor
în
procesul
incluziunii sociale în vederea
consolidării
capacităţii
comunităţii de furnizare a
suportului social, revitalizării
vecinătăţii şi protecţiei
mediului,
mobilizării

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

garantat;
(p) Persoane care
locuiesc în comunităţi
izolate;
(q) Victime ale traficului
de persoane;
(r) Persoane afectate de
boli ocupaţionale.

Lucrători sociali,
asistenţi personali,
asistenţi comunitari,
mediatori familiali,
mediatori sanitari,
asistenţi maternali,
îngrijitori, personal
din instituţii
rezidenţiale;
 Manageri ai
structurilor
economiei sociale
(personal cu funcţii
de conducere /
coordonare);
 Specialişti şi
formatori implicaţi în
economia socială.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

grupurilor dezavantajate;
 Înfiinţarea şi dezvoltarea
reţelelor, organizaţiilor tip
„umbrelă” şi centrelor de
resurse pentru structurile
economiei sociale;
 Dezvoltarea
serviciilor,
precum servicii de informare,
formare
profesională,
consiliere etc. în sprijinul
managerilor şi întreprinderilor
economiei sociale;
 Campanii de promovare a
unui stil de viaţă sănătos,
prevenirea
riscurilor
de
îmbolnăvire, conştientizarea
necesităţii
controalelor
medicale regulate;
 Activităţi de marketing,
precum
organizarea
de
târguri şi expoziţii, realizarea
cercetărilor de piaţă;
 Evenimente de informare
şi
promovare
la
nivel
naţional, regional şi local
privind
aspecte
ale
economiei sociale;
 Promovarea şi dezvoltarea
activităţilor în parteneriat,
între organizaţii orientate
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

spre profit şi organizaţii non
profit în vederea dezvoltării
economiei sociale;
 Schimbul de bune practici
în domeniul incluziunii sociale
şi economiei sociale,
între actori regionali/locali,
naţionali şi transnaţionali din
domeniul economiei sociale;
 Dezvoltarea şi furnizarea
programelor
de
formare
profesională care să include
aspecte privind egalitatea de
şanse
şi
de
gen,
nediscriminare şi acceptarea
diversităţii,
dezvoltare
durabilă şi protecţia mediului;
 Dezvoltarea standardelor
de calitate a serviciilor de
integrare pe piaţa muncii
asigurate de furnizorii de
servicii sociale;
 Dezvoltarea
şi
îmbunătăţirea
serviciilor
comunitare care stimulează
implicarea în
viaţa
comunităţii
a
persoanelor excluse social;
 Acreditarea/autorizarea
programelor
de
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

POS DRU Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
AP 6
„Promovarea
incluziunii
sociale”
DMI 6.4
„Inițiative
transnaționale
pentru o piață
inclusivă a
muncii”
Cerere de
propuneri de
proiecte

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Principalul
obiectiv
operațional
al
acestui DMI este
dezvoltarea unei
piețe a muncii
mai
permisivă,
flexibilă
şi
inclusivă.
Operațiunile
orientative sunt:
 Sprijinirea
inițiativelor
transnaționale şi
a
parteneriatelor
la
nivel
european,
urmărindu-se
dezvoltarea
resurselor
umane
şi
crearea
unei
piețe a muncii
inclusive;

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

În cadrul acestei cereri
de propuneri de proiecte
categoriile de beneficiari
(solicitanți şi parteneri)
eligibili sunt după cum
urmează:
 ONG-uri (asociații şi
fundaţii);
 MMFPSPV
şi
agenții/structuri
coordonate/subordonat
e acestuia;
 Agenții/instituții
guvernamentale
cu
atribuții în domeniul
pieței
muncii
şi
incluziunii sociale;
 Agenția
Naţională
pentru Ocuparea Forței
de Muncă;
 Autoritatea Naţională
pentru Calificări;
 Administrația Națională
a Penitenciarelor şi
instituții subordonate;
 Furnizori
de
FPC

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

formare/educaţie
destinate
persoanelor
din categoriile de grupuri
ţintă.
În
conformitate
cu
prevederile
Documentului
Cadru de Implementare a
POSDRU
2007-2013,
în
cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte sunt
eligibile
următoarele
activități:
 Proiecte
transnaționale
orientate spre dezvoltarea
resurselor umane în cadrul
politicilor şi practicilor de
incluziune socială;
 Stabilirea parteneriatelor la
nivel european în domeniul
dezvoltării resurselor umane
şi incluziunii sociale;
 Dezvoltarea
şi
implementarea
de
noi
metode
şi
instrumente
pentru
combaterea
discriminării
şi
a
inegalităților;
 Schimbul de experiență şi
transferul de expertiză legat
de metodologiile de succes

VALOAREA
GRANTULUI

Minim
echivalentul
în lei a €
500.000
şi
Maxim
€ 2.500.000

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

2 % 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

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

Nelansat

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/doc2013/dr
aft6.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

strategice

 Dezvoltarea
programelor
comune pentru
promovarea
ocupării;
 Dezvoltarea
unor metode noi
pentru
combaterea
discriminării şi a
inegalităților pe
piața muncii;
 Înființarea
parteneriatelor
pentru schimbul
de experiență în
ceea ce priveşte
adaptarea
formării
profesionale la
noile tehnologii;
 Promovarea
transferului de
expertiză
privind
incluziunea
şi
ocuparea
şomerilor
de
lungă durată;
 Schimburi

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL














autorizați, publici şi
privați;
Furnizori de servicii
sociale;
Furnizori de servicii de
ocupare
acreditați,
publici şi privați;
Autorități
ale
administrației publice
centrale
şi
locale
(unități administrativteritoriale);
Institute de cercetare
în
domeniul
pieței
muncii şi incluziunii
sociale;
Organizații sindicale şi
patronate;
Asociații
ale
IMMurilor;
Asociații profesionale;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale
cu
personalitate juridică;
Instituții şi organizații
membre ale Pactelor
Regionale
şi
Parteneriatelor Locale
pentru
Ocupare
şi

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

dezvoltate pentru incluziunea
socială, inclusiv mentorat;
 Schimb
de
informații,
pregătire şi stagii de practică
în instituții relevante pe piața
muncii
şi
în
domeniul
politicilor sociale;
 Diseminarea
metodelor
inovatoare către alți actori
implicați
în
combaterea
discriminării;
 Participarea şi colaborarea
cu
rețelele
tematice
europene
şi
naționale,
inclusiv
organizarea
şi
participarea la grupuri de
lucru, evenimente, seminarii
şi conferințe în domeniul
dezvoltării resurselor umane
şi incluziunii sociale;
 Schimb de experiență şi
bune practici, inclusiv stagii
de
practică,
pentru
identificarea celor mai bune
modalități de utilizare a
fondurilor
destinate
dezvoltării resurselor umane;
 Schimb de bune practici şi
transfer de expertiză privind
incluziunea
şi
ocuparea

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

scop patrimonial
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

transnaționale
de experiență şi
bune
practici,
pentru
Autoritatea
de
Management şi
Organismele
Intermediare;
 Dezvoltarea
studiilor
transnaționale
comparative.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

Incluziune Socială;
 Universități publice
şi
private,
acreditate.
Grupul țintă eligibil
este format din
următoarele categorii:

Personalul
AMPOSDRU;
 Personalul
Organismelor
Intermediare pentru
POS DRU;

Personalul
membrilor
parteneriatelor
transnaționale.
La nivelul fiecărei cereri
de finanțare trebuie să
se regăsească toate cele
3 categorii de grup țintă
specificate mai sus, cu
următoarele valori:
 Personalul
AMPOSDRU –
valoare fixă: 5
persoane;
 Personalul

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

şomerilor,
în
special
a
şomerilor de lungă durată;
 Identificarea
bunelor
practici
şi
schimbul
de
experiență privind adaptarea
formării profesionale la noile
tehnologii;
 Dezvoltarea şi susținerea
programelor comune pentru
promovarea ocupării;
 Studii
şi
cercetări
comparative
la
nivel
european privind aspectele
incluziunii sociale şi integrării
pe piața muncii;
 Stimularea şi susţinerea
inovării prin schimbul de
experiențe şi bune practici şi
de cercetare într-o nouă
abordare.
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL



GRANTURI
SEE

Programul
PA17/RO13
“Promovarea
diversității în
cultură și artă
în cadrul
patrimoniului
cultural
european”
Cerere de
proiecte –
proiecte mici

Obiectivul
general al
Programului se
referă la
sporirea
dialogul cultural
şi la protejarea
identității
europene prin
înţelegerea
diversităţii
culturale.
Obiectivele
specifice ale
Programului sunt:
 extinderea
posibilităţilor
de

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min. 5.000
EUR

Rata finanțării
nerambursabile
acordată va fi după
cu urmează:

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

Organismelor
Intermediare pentru
POS DRU – valoare
fixă: 2
persoane/fiecare OI
POSDRU (22
persoane);
Personalul
membrilor
parteneriatelor
transnaţionale –
valoare minimă: 50
de persoane.

Entităţi publice:
 instituții culturale;
 instituții de
învățământ superior
Organizații
neguvernamentale
Persoane fizice care au
reședința legală în
România sau in Statele
Donatoare:
 creatori și artiști;.
 experți din domeniul
culturii;
 studenți
din
învățământul superior.

Lista următoarelor activități
este indicativă:
 Sprijin pentru mobilitatea
artiștilor / profesioniștilor din
domeniul cultural și a
lucrărilor lor de a ajunge la
noi categorii de public dincolo
de țările lor de origine;
 Organizarea și participarea
la concursuri de soluţii/idei,
prezentări/licitații de
proiecte, evenimente
culturale și artistice la nivel
local, național sau
internațional;
 Schimb de experiență și
bune practici între organizaţii

Max. 15.000
EUR

 în cazul proiectelor
implementate de
autorităţi publice rata finanțării va fi de
maxim 100% din
totalul costurilor
eligibile ale
proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de
organizații de drept
privat - rata finanțării

25 aprilie
2014

www.fonduridiversitate.ro,
www.umpcultur
a.ro
http://www.fon
duridiversitate.ro/p
roiectemici_doc_38_la
nsare-cererede-proiectemici_pg_0.htm
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

derulare
a
diferitelor
activităţi artistice
şi culturale;
 consolidarea
accesului
publicului larg la
cultură;
 aprofundarea
înţelegerii
diversităţii
culturale
şi
consolidarea
dialogului
intercultural,
incluzând culturile
minorităţilor;
 consolidarea
relaţiilor bilaterale
între
operatorii
culturali români şi
cei din Statele
Donatoare,
în
domeniul artelor
şi al culturii, cu
accent
pe
diversitatea
culturală.
Referitor la
întărirea relațiilor

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

Atenție!
O organizație poate
depune în calitate de
solicitant maxim trei
cereri de finanțare
distincte în cadrul
prezentei cereri de
proiecte.
Referitor la calitatea de
partener în proiect, nu
se impune o limită cu
privire la numărul de
parteneriate pe care o
organizație le poate
încheia în cadrul unui
proiect pentru care se
solicita finanțare
nerambursabilă.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

culturale;
 Cooperare cu artiști și
profesioniști din alte state;
 Educație și training pentru
profesioniști și organizații
culturale în scopul de a
dobândi, inter alia, noi
abilități, de a își consolida
capacitatea în domeniul
cultural, sprijin pentru
dezvoltarea comunității;
 Dezvoltarea de metodologii
de educație în ceea ce
privește diversitatea culturală
și dialogul intercultural prin
noi servicii de comunicare
etc.;
 Campanii de informare si
comunicare pentru creșterea
conștientizării diversității
culturale, inclusiv privind
culturile minorităților;;
 Cercetări, studii,
inventarieri în cultură și în
arte în scopul conștientizării
diversității culturale, inclusiv
privind culturile minorităților,
în special în rândul tinerilor;
 Producția de bunuri și
servicii referitoare la cultura

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

va fi de până
la 90% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului
 în cazul proiectelor
implementate de
persoane fizice – rata
finanțării va fi de
până la 95% din
totalul costurilor
eligibile ale
proiectului.
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

bilaterale de
cooperare între
operatorii culturali
din România și
statele donatoare,
Programul își
propune ca, cel
puțin 50% din
proiectele
derulate, să fie
implementate în
parteneriat cu
organizații din
statele donatoare.
2.1.
Componentele
Programului și
rezultate vizate
Prezenta cerere
de proiecte din
cadrul
Programului
“Promovarea
diversității în
cultură și artă în
cadrul
patrimoniului
cultural
european” își
propune

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

comunităților, inclusiv
referitoare la cultura și
patrimoniul minorităților,
inclusiv a populației rome.
Aceste activități pot fi
derulate în următoarele
domenii, dar fără a se limita
la: arte plastice, arte vizuale,
muzică, artele spectacolului,
explorare/reprezentare a
cunoștințelor tradiționale și
promovarea acestora (valori,
credințe, ritualuri etc.)
Vă rugăm să țineți cont că
enumerarea tipurilor de
activități de mai sus nu este
limitativă, ci doar
exemplificativă. Alte activităţi
decât cele de mai sus pot fi
considerate eligibile dacă
solicitantul justifică
necesitatea derulării lor în
scopul implementării
proiectului și contribuția lor la
obiectivele Programului.
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

următoarele:
 Conştientizar
ea diversității
culturale şi
întărirea
dialogului
intercultural;
 Documentare
a istoriei
culturale.
În cadrul
componentei
“Conştientizarea
diversităţii
culturale şi
întărirea
dialogului
intercultural” se
urmărește
obținerea
următoarelor rez
ultate :
 Mobilitatea
sporită a artiştilor
şi a operelor lor la
nivel
internaţional;
 Promovarea
educației prin artă
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

și cultură pentru
un
public
mai
larg;
 Proiecte privind
artele
spectacolului;
 Proiecte privind
arta plastică şi
arta vizuală.
În cadrul
componentei
“Documentarea
istoriei
culturale” se
urmărește
obținerea
următoarelor
rezultate:
 Consolidarea şi
promovarea
istoriei culturale a
minorităţilor;
 Evenimente/pro
ducţii care implică
minorităţile
(târguri,
spectacole,
festivaluri,
reprezentații,etc.)

22

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482
Fax: (00)40-264-40.53.79
fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

FINANŢATOR

GRANTURI
SEE

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Programul
PA16/RO12
“Conservarea
și revitalizarea
patrimoniului
cultural și
natural”

Obiectivul
general al
Programului
este protejarea
și conservarea
patrimoniului
cultural și
natural pentru
generațiile
viitoare și
facilitarea
accesului la
patrimoniu a
publicului larg.
Programul
urmărește
îndeplinirea
următoarelor obie
ctive specifice:
 protejarea și
valorificarea
patrimoniului
cultural din
România;
 dezvoltarea
comunităților prin
creșterea
atractivității
turistice și
investiționale a

Solicitanţi eligibili
 instituții publice:
autorități publice,
instituții culturale și
arhivele statului;
 organizații
neguvernamentale,
inclusiv filiale ale
asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale
recunoscute în
conformitate cu legislaţia
în vigoare în România,
active în domeniile
vizate de program (e.g.
patrimoniu cultural,
minorități etnice)
 culte și asociații
religioase recunoscute
potrivit legislației în
vigoare în România;
 instituții de
învățământ superior și
institute de cercetare;
 alte entități fără scop
lucrativ active în
domeniile vizate de
program (e.g.
patrimoniu cultural,
minorități etnice)

 Protecţia, restaurarea,
conservarea și punerea în
valoare a monumentelor
istorice;
 Amenajări peisagistice
pentru punerea în valoare a
monumentelor istorice;
 Modernizarea utilităţilor
aferente monumentelor
istorice (energie electrică,
alimentare cu apă,
canalizare);
 Dotări interioare (instalaţii,
echipamente şi dotări pentru
asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc,
antiefracţie) pentru
monumente istorice/muzee;
 Dotări pentru expunerea şi
protecţia patrimoniului
cultural mobil şi imobil;
 Amenajarea zonelor de
protecţie prin delimitarea şi
împrejmuirea monumentelor
istorice;
 Construcţia utilităţilor
anexe (marcaje, grupuri
sanitare, puncte de
informare, reclame şi
indicatoare) pentru

Schema de
granturi mici

VALOAREA
GRANTULUI

Min. 25.000
EUR
Max. 85.000
EUR

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Rata finanțării
nerambursabile
acordată va fi după
cu urmează:
 în cazul proiectelor
implementate de
organizații de drept
public - rata
finanțării va fi de
maxim 100% din
totalul costurilor
eligibile ale
proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de
organizații de drept
privat - rata finanțării
va fi de până
la 90% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

25 aprilie
2014

www.fonduripatrimoniu.ro,
www.umpcultur
a.ro
http://www.fon
duripatrimoniu.ro/s
chema-degranturimici_doc_34_sc
hema-degranturimici_pg_0.htm
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

orașelor și
regiunilor,
datorită
conservării,
restaurării și
valorificării
patrimoniului
cultural și natural;
 conservarea și
valorificarea
patrimoniului
imaterial în
vederea
consolidării
identității
culturale a
minorităților
etnice și culturale,
inclusiv a
populației rome.
 întărirea
relațiilor bilaterale
între operatorii
culturali din
România si cei din
statele donatoare
cu privire la
patrimoniul
cultural.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

Atenție!
O organizație poate
depune în calitate de
Solicitant maxim trei
dosare de finanțare
distincte în cadrul
prezentei cereri de
proiecte. Referitor la
calitatea de partener în
proiect, nu se impune o
limită cu privire la
numărul de parteneriate
pe care o organizație le
poate încheia în vederea
obținerii de finanțare
nerambursabilă.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

monumente istorice/muzee;
 Construcţia/reabilitarea/a
menajarea căii de acces către
monumente istorice/muzee;
 Protecţia, restaurarea,
conservarea și punerea în
valoare a patrimoniului
mobil;
 Crearea infrastructurii
pentru digitizarea bunurilor
de patrimoniu, acțiuni de
digitizare a bunurilor de
patrimoniu și creare de baze
de date, precum și de
facilitare a accesului
publicului larg la acestea;
 Realizarea de platforme și
soluții tehnologice de punere
în valoare a patrimoniului
mobil și imobil, inclusiv prin
digitizare;
 Conservarea, amenajarea
și punerea în valoare a
patrimoniului natural,
asigurarea accesului și
facilitarea introducerii
acestuia în circuitul public;
 Realizarea de studii,
analize, rapoarte privind
patrimoniului material și
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

COMPONENTELE
PROGRAMULUI
ŞI REZULTATELE
VIZATE
Obiectivele
Programului vor fi
îndeplinite prin
intermediul
următoarelor com
ponente:
Componenta
1. Conservarea,
renovarea și
protejarea
patrimoniului
cultural ce
urmărește
obținerea
următoarelor
rezultate:
 restaurarea,
conservarea și
punerea în
valoare a
monumentelor
istorice;
 restaurarea/con
servarea
patrimoniului
cultural mobil;

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

imaterial, inclusiv proiecte
tehnice, analize de impact,
inventare, etc.;
 Realizarea de documente
strategice, de planificare şi
management integrat pentru
obiectivele de patrimoniu;
 Activități de conservare și
promovare a patrimoniului
imaterial al comunităților
etnice și culturale, inclusiv a
populației rome;
 Realizarea de cataloage şi
inventare a colecţiilor care
vizează moştenirea culturală
a minorităţilor etnice şi
promovarea acestora;
 Organizarea de expoziţii şi
evenimente care să valorifice
patrimoniul aparţinând
minorităţilor etnice şi
culturale
Lista de activităţi are un
caracter orientativ şi nu
este limitată la exemplele
menționate mai sus.
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

 digitizarea
bunurilor de
patrimoniu și/sau
a arhivelor,
cataloagelor,
inventarelor și
crearea de baze
de date;
 crearea și
dezvoltarea de
muzee și spații
culturale.
Componenta
2. Dezvoltarea
comunităților
locale și
asigurarea unor
mijloace de trai
durabile din
punct de vedere
economic prin
revitalizarea
patrimoniului
natural și
cultural ce
urmărește
obținerea
următoarelor
rezultate:
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

 crearea sau
îmbunătățirea
documentelor
strategice, de
planificare și
management
integrat pentru
patrimoniul
cultural;
 protejarea sau
revitalizarea
patrimoniului
natural cu valoare
istorică și
culturală;
 facilitarea
accesului la
patrimoniul
imaterial al
minorităților
culturale și etnice
pentru publicul
larg.
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FINANŢATOR

Mecanismul
Financiar
Norvegian
2009-2014 și
Bugetul de
Stat

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

RO 20
„VIOLENŢA
DOMESTICĂ ŞI
VIOLENŢA
BAZATĂ PE
DEOSEBIREA
DE SEX”

Tipuri de activităţi
finanţabile:
Acţiuni menite să
contribuie
la
creșterea gradului
de conștientizare
și înţelegere în
rândul
publicului
larg
cu
privire
la
efectele nocive ale
violenţei
domestice, dar și
prin
prisma
deosebirii de sex

Aplicanţi eligibili
 Instituţiile publice
 Organizaţiile nonprofit
și/sau
neguvernamentale
constituite ca persoane
juridice în România;
 Organizaţiile
interguvernamentale
care
activează în România.

Tipuri de activităţi
finanţabile:
Acţiuni menite să
contribuie
la
creșterea gradului
de conștientizare

Aplicanţi eligibili
 Instituţiile publice
 Organizaţiile
nonprofit
și/sau
neguvernamentale
constituite ca persoane

Arie prioritară
2
Activităţi de
conștientizare
și sensibilizare

ATENȚIE!
UBB mai poate
depune
proiecte doar
în calitate de
partener.

Grup ţintă
 Publicul larg;
 Victimele
violenţei
domestice
din
toate
regiunile României

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Proiectele pot avea în
vedere activităţi precum:
 Organizarea de dezbateri
publice,
mese
rotunde,
forumuri,
conferinţe
și
seminarii privind violenţa în
familie, în special la nivel
local și privind consecinţele
sale
nocive
asupra
victimelor,
copiilor
și
societăţii în ansamblu;
 Derularea
de
campanii
împotriva violenţei în familie
și implementarea lor prin
diferite mijloace (de exemplu
TV, emisiuni radio, misiuni
din ușă în ușă, distribuirea
de materiale informative:
bannere, afișe, autocolante,
broșuri, acţiuni de sprijin
etc.)

 Proiectele pot avea în
vedere activităţi precum:
 Organizarea de dezbateri
publice,
mese
rotunde,
forumuri,
conferinţe
și
seminarii privind violenţa în

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minimă
a
grantului
solicitat
în
cadrul acestei
măsuri
de
finanţare este
de 170.000
de Euro, iar
valoarea
maximă este
de 211.765
de Euro.

Pentru
proiectele
promovate de către
instituţii
publice
finanţarea este de
100%, însă pentru
proiectele promovate
de
organizaţii
interguvernamentale
grantul pe proiect nu
va depăși 85%, iar
la cele promovate de
organizații
neguvernamentale
și nonprofit grantul
pe proiect nu va
depăși
90%,
cofinanţarea care va
trebui asigurată din
sursele proprii ale
aplicanților va fi de
cel puţin 15% sau
10%, după caz.

16.04.2014

Pentru
proiectele
promovate de către
instituţii
publice
finanţarea este de
100%, însă pentru
proiectele promovate

16.04.2014

Grantul total
alocat pentru
această
măsură
este
de 211.765 de
Euro.

Suma minimă
a
grantului
solicitat
în
cadrul acestei
măsuri
de
finanţare este

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
http://norwaygra
nts.just.ro/roro/apeluri/apeluri
deschise.aspx
http://norwaygra
nts.just.ro/Portals
/0/Apeluri/Ghidul
%20solicitantilor
%20si%20apelul
%20de%20proiec
te_04022014.pdf

http://norwaygra
nts.just.ro/roro/apeluri/apeluri
deschise.aspx
http://norwaygra
nts.just.ro/Portals
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FINANŢATOR

Mecanismul
Financiar
Norvegian
2009-2014 și
Bugetul de
Stat

PROGRAM DE
FINANŢARE

RO 20
„VIOLENŢA
DOMESTICĂ ŞI
VIOLENŢA
BAZATĂ PE
DEOSEBIREA
DE SEX”
Arie prioritară
3
Activități de

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

și înţelegere în
rândul
populaţiei
de
etnie romă cu
privire la efectele
nocive
ale
violenţei
domestice, dar și
prin
prisma
deosebirii de sex

juridice în România;
 Organizaţiile
interguvernamentale
care
activează în România.

Propunerile
de
proiecte finanțate
prin
program
completează
eforturile
naţionale
în
domeniul
combaterii
violenţei în familie
în
cadrul
priorităţilor
evidenţiate
în

Aplicanţi eligibili
 Instituţiile publice
Instituţiile publice pot
stabili parteneriate cu
alţi furnizori publici sau
privaţi
de
servicii
sociale, respectiv cu alte
instituţii
publice,
organizaţii
nonprofit
și/sau
neguvernamentale
constituite ca persoane

Grup ţintă
 Victimele
violenţei
domestice
aparţinând
etniei rome și altor
categorii vulnerabile de
cetăţeni.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

familie, în special la nivel
local și privind consecinţele
sale
nocive
asupra
victimelor,
copiilor
și
societăţii în ansamblu;
 Derularea
de
campanii
împotriva violenţei în familie
și implementarea lor prin
diferite mijloace (de exemplu
TV, emisiuni radio, misiuni
din ușă în ușă, distribuirea
de materiale informative:
bannere, afișe, autocolante,
broșuri, acţiuni de sprijin
etc.)

Acţiunile care urmează a -fi
finanţate în cadrul acestei
arii prioritare vor contribui
la:
 Creșterea
gradului
de
conștientizare
privind
violenţa în familie în rândul
profesioniștilor în domeniu și
consolidarea capacităţii lor
de a preveni și detecta acest
fenomen, inclusiv printr-o
cooperare
eficientă
între

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

de 170.000
de Euro, iar
valoarea
maximă este
de 317.647
de Euro

de
organizaţii
interguvernamentale
grantul pe proiect nu
va depăși 85%, iar
la cele promovate de
organizații
neguvernamentale
și nonprofit grantul
pe proiect nu va
depăși
90%,
cofinanţarea care va
trebui asigurată din
sursele proprii ale
aplicanților va fi de
cel puţin 15% sau
10%, după caz.

Grantul total
alocat pentru
această
măsură
este
de 317.647 de
Euro.

Suma minimă
a
grantului
solicitat
în
cadrul acestei
axe prioritare
de
finanţare
este
de
170.000 de
Euro,
iar
valoarea
maximă este
de 250.000

Pentru
proiectele
promovate de către
instituţii
publice
finanţarea este de
100%, însă pentru
proiectele promovate
de
organizaţii
interguvernamentale
grantul pe proiect nu
va depăși 85%, iar
la cele promovate de

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
/0/Apeluri/Ghidul
%20solicitantilor
%20si%20apelul
%20de%20proiec
te_04022014.pdf

16.04.2014

http://norwaygra
nts.just.ro/roro/apeluri/apeluri
deschise.aspx
http://norwaygra
nts.just.ro/Portals
/0/Apeluri/Ghidul
%20solicitantilor
%20si%20apelul
%20de%20proiec
te_04022014.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

formarea
profesională a
specialiștilor
care activează
în domeniul
violenței
domestice

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

acest apel.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

juridice
în
România,
precum
și
cu
organizaţiile
interguvernamentale
care
activează în România.
 Organizaţiile nonprofit
și/sau
neguvernamentale
constituite ca persoane
juridice în România;
 Organizaţiile
interguvernamentale
care
activează în România.
 Organizaţiile nonprofit
și/sau
neguvernamentale,
precum și organizaţiile
inter-guvernamentale
pot încheia parteneriate
numai cu alte organizaţii
nonprofit
și/sau
neguvernamentale
constituite ca persoane
juridice
în
România
și/sau cu organizaţiile
inter-guvernamentale
care
activează
în
România.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

entităţile cu competenţe în
domeniu.
Sesiunile
de
formare
profesională
vor
îmbunătăţii cunoștinţele de
bază
ale
profesioniștilor
privind legislaţia naţională și
cadrul de politici și standarde
europene relevante pentru
prevenirea și combaterea
violenţei în familie, nevoile și
drepturile victimelor, precum
și egalitatea între femei și
bărbaţi. Mai mult, sesiunile
de formare vor pregăti
profesioniștii cu privire la
procedurile necesare pentru
a
preveni
victimizarea
adiacentă.
 Promovarea instrumentelor
de lucru existente și/sau
dezvoltarea
unor
instrumente de lucru noi,
destinate
profesioniștilor
care lucrează în domeniul
violenţei domestice, cum ar
fi ghiduri/metodologii, etc.

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

de Euro.
Grantul total
alocat pentru
această
arie
prioritară este
de
452.941
de Euro.

organizații
neguvernamentale
și nonprofit grantul
pe proiect nu va
depăși
90%,
cofinanţarea care va
trebui asigurată din
sursele proprii ale
aplicanților va fi de
cel puţin 15% sau
10%, după caz.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

Grup ţintă
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

 Specialiști
care
lucrează în domeniul
violenţei domestice în
conformitate
cu
legislaţia
în
vigoare,
cum ar fi membri ai
echipelor
intersectoriale constituite la
nivel de judeţ - ofiţeri
de poliţie, jandarmerie,
unităţi sanitare publice,
compartimente
de
combatere a violenţei în
familie
din
cadrul
direcţiilor generale de
asistenţă
socială
și
protecţia copilului, ONGuri active în domeniu,
reprezentanţi
ai
serviciilor
de
probaţiune, criminaliști,
autorităţi
locale,
personalul adăposturilor
și
al
centrelor
de
consiliere pentru victime
și agresori etc.
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FINANŢATOR

EUROPEAN
COMMISSION
DIRECTORATE
-GENERAL
HOME
AFFAIRS
Directorate B
- Migration,
Asylum

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

Pilot Project

The
main
objective of this
Pilot Project is to
identify
good
practices
on
prevention,
reception,
protection
and
integration
policies
for
unaccompanied
minors.
The Pilot project
will
cover
the
following specific
objectives:
 Identifying
prevention
actions
and
policies vis-à-vis
the
group
to
which
the
Unaccompanied
Minors
belong
and/or
the
country or region
of origin.
 Identifying
good practices in
measures
to

Applications must meet
all of the following
criteria:
 Eligible
countries
are the Member States
of
the
EU
except
Denmark. Actions may
include
Associate
Partners from Denmark
as
well
as
third
countries, but the cost
of their participation
must
be
financed
entirely
by
non-EU
resources.
 Eligible
organisations
(as
Coordinator
or
Cobeneficiary Partner) are
national, regional and
local authorities, nongovernmental
organizations
(NGOs),
public or private bodies,
university
departments, research
centres
that
are
constituted with a legal
personality and are duly
registered in one of the

Analysis of
reception,
protection and
integration
policies
for
unaccompanie
d minors in the
EU
HOME/2013/C
FP/PPUAM2
2nd Call for
proposals for
action grants

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

 The
outcomes
of
the
projects shall be field work
and exchange of information
related
to
the
specific
objectives mentioned above,
and possibly conferences.
 The projects that are
selected must enable the
identification
of
good
practices
on
prevention,
reception, protection and
integration
policies
for
Unaccompanied Minors.
 Each project shall help
achieve one or more of the
objectives
within
the
priorities mentioned above,
by developing and applying
an innovative approach.
Each project must present a
good value/cost ratio.

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The
minimum
grant will be
EUR 200.000
and
the
maximum
grant will be
EUR
500.676,70.

Financial contribution
from the European
Union cannot exceed
90 % of the total
eligible costs of the
action.

The indicative
duration
of
projects shall
be
18
months.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R
29 April 2014
12:00 CET
(noon)

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

http://ec.europa.
eu/dgs/homeaffairs/financing/f
undings/migration
-asylumborders/otherprogrammes/pilot
-projectunaccompaniedminors/calls/call2013/ppuam2/ind
ex_en.htm
http://ec.europa.
eu/dgs/homeaffairs/financing/f
undings/migration
-asylumborders/otherprogrammes/pilot
-projectunaccompaniedminors/calls/call2013/docs/ppuam
2_home_2013_cf
p_2nd_call_propo
sals_en.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

support
protection
programmes for
Unaccompanied
Minors in third
countries.
 Identifying
best practices on
child
reception
and
protection,
and in particular
on issues such as
procedures
at
first
encounter,
legal
representation,
appointment of a
guardian, access
to and adequacy
of
reception
facilities,
initial
interviews,
education
and
medical care.
 Identifying
good practices in
specific measures
and
procedural
guarantees
for

eligible countries prior
to the date of the official
submission
of
the
Application Package in
the PRIAMOS system.
In order to be eligible
participating
organisations
(as
Coordinator
or
Cobeneficiary
Partner)
should work on a nonprofit basis and with
proven experience and
expertise in the fields
covered by this call for
proposals, taking into
account their respective
competences.
(c) Actions must be
implemented
by
a
Partnership of eligible
organisations. In order
to
be
eligible
the
Partnership must be
composed of at least
four
distinct
eligible
organisations from at
least
four
eligible
countries. Two out of
these four organisations

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

33

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482
Fax: (00)40-264-40.53.79
fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Unaccompanied
Minors
in
the
European Union.
 Evaluating the
various
experiences
of
combating
the
phenomenon
of
unaccompanied
minors
going
missing
and
identifying
best
practices.
 Identifying
best practices on
restoring
family
unity
and
reintegration
of
Unaccompanied
Minors in their
countries
of
origin.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

must
be
central
governmental
authorities
of
the
eligible countries (such
as Ministries or national
agencies).
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