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PROGRAM DE FINANŢARE

VALOAREA GRANTULUI

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

INFORMAŢII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

Cerere de propuneri de proiecte
2016 (PROGRAMUL LIFE 20142020)

Variabila

Minim 40%
Minim 25%
pentru
componenta
“Natura si
biodiversitate”

7 septembrie
2016–proiecte
subprogram
ul Politici
Climatice;
12, 15 si 20
septembrie
2016 –
proiecte
subprogram
ul Mediu, in
functie de
tipul de
proiect;
26 septembrie 2016
– proiecte
integrate, nota de
concept (faza I)

1

Conservarea și revitalizarea
patrimoniului cultural și natural

Valoarea
maximă
a
finanțării / solicitant este
de:
- 10.000 de euro pentru
organizarea
de
evenimente
pentru
creare/menținere/dezvo
ltare parteneriate
- 4.000 de euro dacă
acțiunea constă numai
în deplasări (întâlniri cu
partenerii/participare la
conferințe/seminarii/at
eliere de
lucru/evenimente)
Costul total
eligibil al proiectului NU
depaseste valoarea totala
de 50.000.000 euro

Rata de finanțare pentru o acțiune de
parteneriat este de 100% din totalul
costurilor eligibile.

Data de lansare a
cererii de propuneri: 30
mai 2016
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PROGRAMUL PA16/RO12

PROGRAMUL OPERATIONAL
INFRASTRUCTURA MARE 20142020,
AP 4, O.S. 4.1
Cresterea gradului de protectie si
conservare a biodiversitatii prin
masuri de management adecvate si
refacerea ecosistemelor degradate
Elaborare si implementare planuri
de management

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA 2014-2020,
AP 2, O.S. 2.2
CP1/2015 Sprijinirea acțiunilor privind
aplicarea unitară a normelor,
mecanismelor și procedurilor în
materie de etică și integritate,
precum și a măsurilor referitoare la
prevenirea corupției la nivelul
autorităților și instituțiilor publice

Suma minimă aferentă unui
proiect:
300.000,00,00 lei
Suma maximă aferentă
unui proiect:
9.000.000,00 lei

Termenul limită pentru
depunerea propunerii:
până la 31 decembrie
2016 sau epuizarea
bugetului alocat.

0%

A se vedea catalogul.

Data deschidere apel
de proiecte:
19.04.2016
Data şi ora începere
depunere de
proiecte: 20.06.2016,
ora 10
Data şi ora închidere
depunere de
proiecte: 30.06.2018,
ora 10
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Apel
nelansat
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PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA 2014-2020,
AP 1, O.S. 1.1
IP 3/2015 – Sprijin pentru
susținerea măsurilor din Strategia
pentru Consolidarea Administrației
Publice 2014-2020 și Strategia
privind mai buna reglementare
2014-2020, documente strategice
naționale (SMBR)
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA 2014-2020,
AP 1, O.S. 1.1
CP2/2015 – Creșterea capacității
ONG-urilor și a partenerilor sociali
de a formula politici publice
alternative
Justice Programme
"Drugs Policy Initiatives"
JUST-2016-AG
-DRUGS
SUPPORTING INITIATIVES IN
THE FIELD OF DRUGS POLICY

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei

20%

Apel
nelansat
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Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

20%

Apel
nelansat

10

The total budget
earmarked for the cofinancing of projects is
estimated
at EUR
2.012.000.

20%

18 October 2016
17:00:00

12

The Commission expects
to fund approximately 4-5
proposals.
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana
DG Environment

PROGRAM DE
FINANŢARE

Cerere de
propuneri de
proiecte 2016
(PROGRAMUL
LIFE 20142020)

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta
din punctul de vedere
al utilizarii resurselor,
cu emisii scazute de
dioxid de carbon si
rezistenta la
schimbarile climatice,
laprotejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea
si inversarea tendintei
de declin a
biodiversitatii, inclusiv
prin sprijinirea retelei
“Natura 2000” si
abordarea degradarii
ecosistemelor. Sa
imbunatateasca
dezvoltarea si
aplicarea politicii si
legislatiei Uniunii
indomeniul mediului
si al climei. Sa

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Organisme publice si
private inregistrate in
UE:autoritati
publice organizatii
private organizatii
non-profit.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Programul are 2
subprograme: Mediu si
Politici Climatice
Subprogramul MEDIU
are 3 domenii prioritare:
•mediu si utilizarea
eficienta a resurselor;
•natura si biodiversitate;
•guvernanta si informare in
domeniul mediului.
Subprogramul POLITICI
CLIMATICE
are 3 domenii prioritare:
•atenuarea schimbarilor
climatice;
•adaptarea la schimbarile
climatice;
•guvernanta si informare in
domeniul climei
Exista 4 tipuri de
proiecte care pot
beneficia de cofinantare
prin Life:
1.Proiecte traditionale: cele
mai bune practici, proiecte
pilot, proiecte de
informare si sensibilizare
cu privire la prioritatile de
date;

VALOAREA
GRANTULUI

Variabila

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Minim 40%
Minim 25%
pentru
componenta
“Natura si
biodiversitate”

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

7 septembrie
2016–proiecte
subprogramul
Politici
Climatice;
12, 15 si 20
septembrie
2016 –
proiecte
subprogramul
Mediu, in
functie de
tipul de
proiect;

http://ec.europa
.eu/environment
/life/funding/life
2016/index.htm

26
septembrie
2016 –
proiecte
integrate, nota
de concept
(faza I)
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

sustina o guvernanta
mai buna in domeniul
mediului si al climei la
toate nivelurile,
inclusiv o mai buna
implicare a societatii
civile, a ONG-urilor si
a actorilor locali.

Mecanismul
Financiar al
Spațiului
Economic
European 20092014

Conservarea și
revitalizarea
patrimoniului
cultural și
natural
PROGRAMUL

Obiectivul general al
Programului este
protejarea și
conservarea
patrimoniului cultural
și natural pentru
generațiile viitoare și
facilitarea accesului la
patrimoniu a

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Valoarea
maximă
a
finanțării
/
solicitant este
de:
- 10.000 de
euro pentru
organizarea
de

Rata de finanțare
pentru o acțiune de
parteneriat este de
100% din totalul
costurilor
eligibile.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Data de lansare
a
cererii
de
propuneri: 30
mai 2016

http://www.fond
uripatrimoniu.ro/ac
tiuni-departeneriat_doc_
247_lansareacererii-depropuneripentru-actiuni-

2.Proiecte pregatitoare
care se adreseaza
nevoilor specifice
identificate de catre
Comisia Europeana in
elaborarea si punerea in
aplicare a politicilor
europene asupra mediului
si climei;
3.Proiecte integrate:
Punerea in aplicare a
strategiilor privind clima si
mediul impuse de legislatia
UE la scara larga
(regionala, multi-regionala,
nationala si
transnationala);
4.Proiecte de asistenta
tehnica: sprijin financiar
pentru dezvoltarea unor
proiecte integrate.
În cadrul acestei
cereri de propuneri
pentru acțiuni de
parteneriat
solicitanții /
partenerii eligibili
din România și din
statele donatoare

Următoarele acțiuni de
parteneriat între entități
din România și din statele
donatoare (Norvegia,
Islanda și Liechtenstein),
cu activitate relevantă
pentru obiectivele
programului vor fi eligibile
pentru finanțare:

Termenul limită
pentru
depunerea
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

PA16/RO12

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

publicului larg.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
sunt:
a) instituții publice:
autorități publice,
instituții culturale și
arhivele statului;
b) organizații
neguvernamentale
active în domeniul
patrimoniului cultural
sau al minorităților
etnice;
c) culte și asociații
religioase
recunoscute legal;
d) instituții de
învățământ
superior și institute
de cercetare;

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

 Ac t iv itț
ă
i p e n tru
inițierea/dezvoltarea de
parteneriate între entitățile
din România și cele din
statele donatoare, prin
intermediul întâlnirilor de
lucru, schimbului de
cunoștințe, împărtășirii de
experiențe;
 Pa r t ic ip a r e a la
conferințe, seminarii,
ateliere de lucru pe teme
relevante pentru
obiectivele programului.

VALOAREA
GRANTULUI

evenimente
pentru
creare/menț
inere/dezvol
tare
parteneriate
- 4.000 de
euro
dacă
acțiunea
constă
numai
în
deplasări
(întâlniri cu
partenerii/
participare
la
conferințe/
seminarii/
ateliere
de
lucru/
evenimente)
.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

propunerii:
până la 31
decembrie
2016
sau
epuizarea
bugetului
alocat.

de-parteneriatmasura-b-runda22016_pg_0.htm

e) alte entități fără
scop lucrativ active în
domeniul
patrimoniului cultural
sau al minorităților
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

A. Elaborarea planurilor de
management/seturilor de
masuri de conservare /
planurilor de actiune

Costul total
eligibil al
proiectului nu
depaseste

0%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Data
deschidere
apel
de
proiecte:

http://www.fond
uri-ue.ro/apeluri

etnice.
Suplimentar, pentru a
fi eligibil în cadrul
acestei cereri de
propuneri pentru
acțiuni de
parteneriat,
solicitantul și
partenerul trebuie să
îndeplinească
următoarele cerinţe:
 p a r t ic ip a r e a în
cadrul acțiunii de
parteneriat este
justificată și
rezonabilă;
 n u r e a liz e a z ăp r o fit
financiar în urma
realizării acțiunii de
parteneriat.
Uniunea
Europeana și
Guvernul
României

PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE

Promovarea de
actiuni ce contribuie
la indeplinirea
obiectivelor

Custozi/Administrator
i ai ariilor naturale
protejate
Autoritatile cu

http://www.fond
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

2014-2020, AP
4, O.S.4.1
Cresterea
gradului de
protectie si
conservare a
biodiversitatii
prin masuri de
management
adecvate si
refacerea
ecosistemelor
degradate
Elaborare si
implementare
planuri de
management

Uniunea
Europeana și
Guvernul

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Strategiei UE pentru
Biodiversitate 2020
Luand in considerare
nevoile concrete de
protectie a
biodiversitatii din
Romania.

Aplicarea unitară a
normelor,
mecanismelor și

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
competente in
domeniul protectiei
mediului
ONG-uri
Universitati –
pentru planurile de
acțiune pentru
specii de interes
comunitar
Institute de cercetare
Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor
ANPM pentru actiunile A si B.
Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor
pentru actiunea C

Pot depune proiecte
în cadrul acestei
cereri de proiecte

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

pentru
ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate in
mediul marin) si pentru
speciile de interes
comunitar neacoperite de
proiectele anterioare
B. Implementarea planuri
lor de management /
seturilor de masuri de
conservare/ planurilor de
actiune pentru ariile
naturale protejate si pentru
speciile de interes
comunitar aprobate
(inclusiv mediu marin)
C. Actiuni de completare a
nivelului de cunoastere a
biodiversitatii si
ecosistemelor
(monitorizarea
si evaluarea speciilor si
habitatelor, cunoasterea
factorilor de presiune
exercitati asupra
biodiversit
atii, inclusiv a speciilor
invazive etc.)
Activități care pot fi incluse
în proiectele pentru care se
solicită finanțare în cadrul

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

valoarea
totala
de
50.000.000
euro

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

19.04.2016

uriue.ro/apeluri/det
ails/2/21/apeluri
-poim-9-4-1

Data şi ora
începere
depunere de
proiecte:
20.06.2016,
ora 10
Data şi ora
închidere
depunere de
proiecte:
30.06.2018,
ora 10

Suma minimă
aferentă unui
proiect:

Valoarea finanţării
acordate este
diferențiată pe cele

Apel nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/re-lansare-in-
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FINANŢATOR

României

PROGRAM DE
FINANŢARE

ADMINISTRATIVA 20142020, AP 2,
O.S. 2.2
CP1/2015 Sprijinirea
acțiunilor
privind aplicarea
unitară a
normelor,
mecanismelor și
procedurilor în
materie de etică
și integritate,
precum și a
măsurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la
nivelul
autorităților și
instituțiilor
publice

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

procedurilor în
materie de etică și
integritate în
autoritățile și
instituțiile publice;
Grad crescut de
implementare a
măsurilor referitoare
la prevenirea
corupției și a
indicatorilor de
evaluare în
autoritățile și
instituțiile publice;
Grad crescut de
conștientizare a
corupției atât în
rândul cetățenilor cât
și al personalului din
administrația publică;
Îmbunătățirea
cunoștințelor și a
competențelor
personalului din
autoritățile și
instituțiile publice în
ceea ce privește
prevenirea corupției.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
următoarele instituții:
•
Autorități și
instituții publice
centrale așa cum
sunt ele adresate
în SCAP;
•
Autorități și
instituții publice
locale de la
nivelul județelor
și municipiilor;
•
Autorități
administrative
autonome;
•
ONG-uri;
•
Parteneri sociali;
•
Instituții de
învățământ
superior
acreditate și de
cercetare,
•
Academia
Română.
Pot fi parteneri în
cadrul acestei cereri
de proiecte
următoarele tipuri de
instituții, care au
expertiza și
competențele

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

acestei cereri de proiecte
sunt (lista nu este
exhaustivă):
Mecanisme
administrative:
o
introducerea unor
măsuri/mecanisme
suplimentare de
control pentru
sectoarele vulnerabile
la corupție și pentru
instituțiile care au
înregistrat incidente
recurente de
integritate (de
exemplu, reducerea
plăților informale,
folosind instrumentele
standard de
monitorizare și control,
sistem de feedback
pentru pacienți);
Capacitatea
administrativă de a
preveni și a reduce
corupția:
o
actualizarea cadrului
general pentru
definirea și
monitorizarea
conformității cu

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

300.000,00,
00 lei
Suma
maximă
aferentă unui
proiect:
9.000.000,0
0 lei

două categorii de
regiuni astfel:
o
pentru regiunea
mai dezvoltată,
maxim 80%;
o
pentru regiunea
mai puțin
dezvoltată,
maxim 85%,
din totalul
cheltuielilor eligibile,
iar solicitantul
trebuie să
contribuie cu un
procent stabilit de
legislația
națională.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
consultarepublica-aghidurilorsolicitantuluipentru-cererilede-proiecte-nrip22015-sicp12015/
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
necesare și dovedite
pentru a sprijini
realizarea obiectivelor
proiectului propus:
•
Autorități și
instituții publice
centrale așa cum
sunt ele adresate
în SCAP;
•
Autorități și
instituții publice
locale de la
nivelul județelor
și municipiilor;
•
Autorități
administrative
autonome;
•
ONG-uri;
•
Parteneri sociali;
•
Instituții de
învățământ
superior
acreditate și de
cercetare,
•
Academia
Română.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

o

o

o

o
În cadrul proiectului
propus spre
finanțare, grupul
țintă eligibil este

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

normele de conduită;
sprijinirea dezvoltării și
implementării de
mecanisme care să
faciliteze punerea în
aplicare a cadrului
legal în domeniul eticii
și integrităţii (ghiduri,
manuale de bune
practici, colecții de
cazuri de testare,
standarde de etică și
integritate etc.);
măsuri de sprijin
pentru implementarea
măsurilor anticorupție
reglementate de
legislația națională și
monitorizate de către
SNA;
creșterea capacității
operaționale a
Secretariatului tehnic
al SNA de a acționa ca
un centru autentic de
resurse anticorupție;
dezvoltarea capacității
analitice de a efectua
activități de evaluare a
riscurilor pe planuri
sectoriale de acțiune
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

personal din
autoritățile și
instituțiile publice
(personal de
conducere și de
execuție, înalți
funcționari publici),
demnitari (ministru,
ministru delegat,
secretar de stat,
subsecretar de stat și
funcțiile asimilate
acestora) aleși locali
(ex. consilieri locali și
consilieri județeni,
primari, viceprimari,
președinți și
vicepreședinți ai
consiliilor județene,
astfel cum sunt
definiți în actele
normative incidente
administrației publice
locale), reprezentanți
ai ONG-urilor
(inclusiv
reprezentanți ai
structurilor asociative
ale autorităților
administrației publice
locale)și ai

de combatere a
corupției;
o
efectuarea de sondaje
privind percepţia
publică, studii, analize
și cercetări științifice
privind aspecte legate
de corupție;
o
elaborarea și
implementarea unor
mecanisme de
cooperare cu
întreprinderile și
societatea civilă,
precum și între
autoritățile publice
privind monitorizarea
și evaluarea
implementării
măsurilor anticorupție;
o
elaborarea de ghiduri
de bune practici
privind combaterea
corupției, prevenirea
conflictelor de
interese;
o
creşterea gradului de
conştientizare publică
şi campanii de
educație anticorupție;
Educație anticorupție:

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
partenerilor sociali,
cetățeni.

Uniunea
Europeana și
Guvernul
României

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRAT
IVA 20142020, AP 1,
O.S. 1.1
IP 3/2015 –
Sprijin pentru
susținerea

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea
sistemului de
politici bazate pe

Solicitanți eligibili:
-Secretariatul
General al
Guvernului/
Cancelaria
Primului Ministru;
-Ministere;
-Secretariatul
General al
Guvernului/
Cancelaria

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

creșterea nivelului de
educație anticorupție
pentru personalul din
autoritățile și
instituțiile publice (prin
intermediul unor
programe şi curricula
specifice de formare
profesională);
o
cursuri de formare
privind etica și
integritatea care se
adresează în special
personalului din
autoritățile și
instituțiile publice (de
exemplu, consilierii de
etică, persoanele alese
prin vot, personal de
conducere).
-Dezvoltarea de sisteme si
instrumente de
Management
-Cresterea calitatii
reglementarilor
-Simplificarea procedurilor
administrative si reducerea
birocratiei pentru cetateni
si mediul de afaceri
-Dezvoltarea abilitatilor si
cunostintelor personalului

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma
maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000
lei

20%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Apel
nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/lansare-inconsultare-aghidurilorsolicitantului-nrip-32015-si-cp22015/

o
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana și
Guvernul

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

măsurilor din
Strategia pentru
Consolidarea
Administrației
Publice 20142020 și
Strategia privind
mai buna
reglementare
2014-2020,
documente
strategice
naționale
(SMBR)

dovezi in autoritatile
si institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante
a impactului;
Cadru pentru
sprijinirea
dezvoltarii la nivel
local si pentru
cresterea calitatii
serviciilor publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat progresiv;
Proceduri simplificate
pentru reducerea
poverii administrative
pentru mediul de
afaceri implementate
in concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare.

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRAT

Capacitate
crescuta a ONG-urilor
si partenerilor
sociali de a se

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Primului Ministru;
-Consiliul legislativ;
-Secretariatul
General al Camerei
Deputatilor;
-Secretariatul
General al Senatului;
-autoritati si institutii
publice centrale cu
responsabilitati
stabilite in SMBR.
Parteneri eligibili:
-autoritati si institutii
publice centrale asa
cum sunt ele
adresate in SCAP;
-autoritati
administrative
autonome;
ONG-uri;
-parteneri sociali;
-institutii de
invatamant
superior acreditate
si de cercetare,
Academia Romana.
Solicitanți eligibili:
-ONG-uri;
-Parteneri sociali.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei

20%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Apel
nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/lansare-inconsultare-a-

din autoritatile si institutiile
publice centrale

Masuri pentru sustinerea
ONG-urilor si a
partenerilor sociali:
- dezvoltarea de
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FINANŢATOR

României

PROGRAM DE
FINANŢARE

IVA 20142020, AP 1,
O.S. 1.1
CP2/2015 –
Creșterea
capacității ONGurilor și a
partenerilor
sociali de a
formula politici
publice
alternative

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

implica in formularea
si promovarea de
propuneri
alternative la
politicile publice
initiate de Guvern;
Propuneri
alternative la
politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Parteneri eligibili:
-ONG-uri;
-Parteneri sociali;
-Institutii de
invatamant
superior acreditate
si de cercetare;
-Academia Romana

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

instrumente independente
de monitorizare si evaluare
a politicilor publice;
- dezvoltarea de
mecanisme /instrumente
de consolidare a dialogului
social si civic;
- dezvoltarea de actiuni de
formulare si promovare de
propuneri alternative la
politicile publice initiate de
Guvern, conform SCAP;
- dezvoltarea de proceduri,
mecanisme pentru
sustinerea si promovarea
initiativelor de reforma a
administratiei publice si de
interactiune cu autoritatile
si institutiile administratiei
publice;
- dezvoltarea capacitatii
partenerilor sociali si a
ONG prin instruiri, activitati
intreprinse in comun,
participarea si dezvoltarea
de retele tematice locale/
nationale/europene;
- dezvoltarea
responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor
locale in viata publica si de

VALOAREA
GRANTULUI

Suma
maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000
lei

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
ghidurilorsolicitantului-nrip-32015-si-cp22015/
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana

PROGRAM DE
FINANŢARE

Justice
Programme
"Drugs Policy
Initiatives"
JUST-2016-AG
-DRUGS
SUPPORTING
INITIATIVES
IN THE FIELD
OF DRUGS
POLICY

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Project applications
submitted under
the present Call for
Proposals must
address at least one
of the following
priorities:
1 To promote
practical application
of drug-related
research, and, in
particular, addiction
research with a view
of addressing current
challenges and new
threats;
2 To support civil
society organisations
by reinforcing their:
(i) advocacy function,
(ii) capacity to make
a difference at the
local level and (iii)
best practice sharing
methods;
3 To further expand

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

In order to be eligible
for a grant the
applicant and coapplicants must:
a) be legal persons.
b) be established in a
Member State of the
European Union
participating in the
Justice Programme
c) International
organisations may be
established outside of
the Member States of
the European Union
participating in the
Justice Programme.
d) be a public body
or a non-profitmaking private entity
or an international
organisation. For profit entities can
only participate as co
-applicants. Union
agencies cannot

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

participare la procesele
decizionale, de promovare
a egalitati de sanse si
nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.
The following types of
activities are eligible under
this Call for Proposals:
a) data collection, surveys
and research activities;
b) training activities;
c) mutual learning,
network development,
identification and exchange
of good practices,
cooperation;
d) events, conferences,
expert meetings;
e) dissemination and
awareness - raising
activities.

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The total
budget
earmarked for
the cofinancing of
projects is
estimated
at EUR
2.012.000.

The EU grant is
limited to a
maximum
co-funding rate
of 80% of the total
eligible costs of
the action.

The
Commission
expects
to fund
approximately
4-5 proposals.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

Deadline:
18 October
2016 17:00:00

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

http://ec.europa
.eu/research/par
ticipants/portal/
desktop/en/oppo
rtunities/just/top
ics/21067-just2016-agdrug.html
http://ec.europa
.eu/research/par
ticipants/data/re
f/other_eu_prog
/justice/guide/ju
stdrugs_callproposals-ag16_en.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

the knowledge base a
and develop
innovative methods of
addressing the
phenomenon of
new psychoactive
substances.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

submit applications
nor be co-applicants.
e) International
organisations cannot
submit applications;
however they may
participate as coapplicants.
f) Applications must
be transnational
involving at least 2
entities
established in two
different EU Member
States partici
pating in the Justice
Programme.
g) Proposals seeking
EU co-funding of less
than EUR 250 000
will be rejected.
h) the project must
not have started prior
to the date of
submission of the
grant application.
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