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

PROGRAM DE FINANŢARE

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

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

Cerere de propuneri de
proiecte strategice

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane

Min.
50.000 EURO
-

AP 6 „Promovarea incluziunii
sociale”

Max.

Cerere de propuneri de
proiecte grant

PAGINA

VALOAREA
GRANTULUI

DMI 6.1 „Dezvoltarea
economiei sociale”

DMI 6.1 „Dezvoltarea
economiei sociale”

INFORMAŢII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

499.000 EURO
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PROGRAM DE FINANŢARE

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

A se vedea
catalogul

Min.
500.000 EURO

AP 6
„Promovarea incluziunii
sociale”
DMI 6.1 Dezvoltarea economiei
sociale
Schemă de ajutor de minimis

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

Max.
2.500.000 EURO

DMI 6.4 „Inițiative
transnaționale pentru o piață
inclusivă a muncii”
Cerere de propuneri de
proiecte strategice

RO 01 – Asistenţă Tehnică şi
Fondul Bilateral la nivel
Naţional

Apelul II – Aprilie 2014

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND

Măsura I:
Valoarea maximă a
finanțării: 1500
Euro/participant

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

2%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

Nelansat

15

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

22

Deadline: 31
octombrie 2014,
sau până la
epuizarea
fondurilor
aferente
măsurii/ariei
prioritare deschise

25

Rata de finanțare
nerambursabilă: 100%
din cheltuielile eligibile
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PROGRAM DE FINANŢARE

EUROPEAN COMMISSION
CALL FOR PROPOSALS 2014
TRAINING OF NATIONAL
JUDGES IN EU COMPETITION
LAW AND JUDICIAL
COOPERATION BETWEEN
NATIONAL COMPETITON LAW
JUDGES

VALOAREA
GRANTULUI

Min.
10.000 EURO

Min.

CALL FOR PROPOSALS

750.000 EURO

VP/2014/008

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

Minim. 20% of the total
eligible cost

Deadline: 29
august 2014

27

Min. 20% financial
contribution.
Contributions in kind are
not accepted as cofinancing.

Deadline: 30 July
2014

30

Max.
400.000 EURO

EUROPEAN COMMISSION

SOCIAL POLICY
INNOVATIONSSUPPORTING
REFORM IN SOCIAL SERVICES

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND

Max.
2.000.000 EURO
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2014 –
LUNA IUNIE

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
EURO
şi
Maxim
4.000.000
EURO

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

Minim
echivalentul
în lei a
50.000
EURO
şi
Maxim
499.999
EURO

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;
• Dezvoltarea şi furnizarea
instituţii/agenţii/
programelor
de
formare
organizaţii
profesională,
inclusive
subordonate/coordo
dezvoltarea
competenţelor
nate de acesta;
de
utilizare
TIC
pentru
• Agenţia Naţională
grupurile dezavantajate;
Antidrog;
• Activităţi de formare
• Ministerul de
profesională şi de consolidare
Interne, prin
a
capacităţilor,
structurile sale de
competenţelor, cunoştinţelor
specialitate, inclusiv
şi stimei de sine, dedicate
cele din subordine
persoanelor
vulnerabile
sau coordonare;
pentru a le ajuta să înfiinţeze
• Agenţii
structuri
ale
economiei
guvernamentale cu
sociale şi să beneficieze de
atribuţii în domeniul
oportunităţile nou create;
incluziunii sociale;
• Dezvoltarea şi
• Administraţia
promovarea
activităţilor
Naţională a
integrate, care să cuprindă
Penitenciarelor şi
informare,
consiliere,
instituţii
formare, planificarea unei
subordonate;
• 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
etc.,
care
se
financiar
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,
riscurilor
de
prevenirea
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 6.1
Dezvoltarea
economiei
sociale

Schemă de
ajutor de
minimis

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

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 integreze
sau
reintegreze
pe
piaţa muncii, în
structurile
economiei sociale

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

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

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

formare/educaţie
destinate
persoanelor
din categoriile de grupuri
ţintă.
Durata de implementare a
unui proiect va fi cuprinsă
între minim 6 luni şi maxim
16 luni.
Activităţi principale:
1. Furnizarea serviciilor de
ocupare, precum informare şi
consiliere
profesională, asistenţă,
mentorat, tutorat, orientare
profesională,
consiliere psihologică,
consiliere psihiatrică,
medierea locurilor de
muncă;
2. Dezvoltarea şi furnizarea
programelor de formare
profesională, inclusiv
dezvoltarea competenţelor de
utilizare TIC pentru grupurile
dezavantajate;
3. Activităţi de formare
profesională şi de consolidare
a capacităţilor,
competenţelor, cunoştinţelor

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

minim 223.015 lei
(echivalentul
în lei a 50.000
euro)
maxim –
2.230.145,54
lei
(echivalentul
în lei a
500.000 euro)
pentru
proiecte care
se
implementeaz
ă într-o
regiune de
dezvoltare.
- maxim
17.841.200
lei
(echivalentul
în lei a
4.000.000
euro) pentru
proiecte care

17,35% beneficiarii ordonatori
de credite ai
bugetului de stat,
bugetului asigurărilor
sociale de stat şi ai
bugetelor fondurilor
speciale şi entităţile
aflate în
subordine sau în
coordonare finanţate
integral din bugetele
acestora
2%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

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

Nelansat

http://www.fse
romania.ro/ind
ex.php/stiri-sievenimente/34
2-aaa4444
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

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
domeniul
economiei
sociale;
·
consolidarea
capacităţii
structurilor
din

6. Agenţia Naţională
Antidrog;
7. Ministerul de Interne,
prin structurile sale de
specialitate, inclusiv cele
din
subordine sau
coordonare;
8. Agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale;
9. Administraţia
Naţională a
Penitenciarelor şi
instituţii subordonate;
10. Ministerul Justiţiei
prin structurile interne
responsabile pentru
gestionarea
serviciilor de probaţiune;
11. Membri ai
Comitetelor Sectoriale şi
Comitete Sectoriale cu
personalitate
juridică;
12. Organizaţii sindicale;
13. Patronate;
14. Unităţi de cult şi
Asociaţii religioase;

şi stimei de sine, dedicate
persoanelor
vulnerabile pentru a le ajuta
să înfiinţeze structuri ale
economiei sociale
şi să beneficieze de
oportunităţile nou create;
4. Dezvoltarea şi promovarea
activităţilor integrate, care să
cuprindă
informare, consiliere,
formare, planificarea unei
afaceri şi asistenţă în
vederea iniţierii unei afaceri,
pentru inițierea și dezvoltarea
de structuri
economiei sociale altele decât
cele care beneficiaza de
subvenție
5. Dezvoltarea şi
implementarea programelor
de formare a formatorilor
care vor activa în domeniul
economiei sociale;
6. Dezvoltarea şi furnizarea
programelor de formare în
domeniul
managementului structurilor
economiei sociale şi pentru
specialiştii

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

se
implementeaz
ă în minim 2
regiuni de
dezvoltare.

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 % pentru persoane
juridice de drept
privat cu scop
patrimonial

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

economia socială,
precum
şi
încurajarea
cooperării
între
organizaţii.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

15. Furnizori de FPC
autorizaţi, publici şi
privaţi4;
16. Furnizori de servicii
sociale5;
17. Furnizori de servicii
de ocupare acreditaţi,
publici şi privaţi6;
18. Întreprinderi
implicate în economia
socială;
19. Autorităţi ale
administraţiei publice
locale (unităţi
administrativteritoriale);
20. Institute de
cercetare;
21. Universităţi
acreditate, publice şi
private.
Grupul ţintă eligibil
cuprinde
următoarele categorii:
1. Persoane din grupuri
vulnerabile:
(a) Persoane de etnie
romă;
(b) Persoane cu

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

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.,
7. Formarea profesională a
personalului furnizorilor de
servicii sociale
(inclusiv ONG-uri şi
voluntari3);
8. Dezvoltarea şi
implementarea activităţilor
specifice şi personalizate
dedicate integrării sociale a
imigranţilor, inclusiv cursuri
de limbă
română, aspecte legislative
etc.;
9. Iniţiative care să conducă
la diminuarea lipsei de
încredere şi a
excluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile şi la
combaterea şi prevenirea
infracţionalităţii, prin
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

dizabilităţi;
(c) Tineri peste 18 ani
care părăsesc sistemul
instituţionalizat de
protecţie a
copilului;
(d) Familii care au mai
mult de 2 copii, inclusiv
familiile monoparentale;
(e) Tineri peste 16 ani în
situaţie de risc;
(f) Persoane care au
părăsit timpuriu şcoala;
(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;
(i) Persoane fără
adăpost;
(j) Victime ale violenţei
în familie;
(k) Persoane afectate de
boli care le influenţează
viaţa profesională şi

promovarea activităţilor
artistice şi culturale,
protecţia mediului,
conservarea patrimoniului
cultural şi a tradiţiilor;
10. Activităţi inovatoare,
interregionale şi
transnaţionale pentru
dezvoltarea
economiei sociale;
Activităţi secundare
11. Cercetări, studii şi
analize, seminarii, conferinţe,
grupuri 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;
12. 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

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

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

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;
(p) Persoane care
locuiesc în comunităţi
izolate;
(q) Victime ale traficului
de persoane;
(r) Persoane afectate de
boli ocupaţionale.
2. Lucrători sociali,
asistenţi personali,
asistenţi comunitari,
mediatori familiali,
mediatori sanitari,
asistenţi maternali,
îngrijitori, personal din
instituţii rezidenţiale;
3. Manageri ai

şi analize, seminarii,
conferinţe, grupuri de lucru,
publicaţii, activităţi de
conştientizare şi intervenţii
pilot;
13. 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;
14. Înfiinţarea şi dezvoltarea
reţelelor, organizaţiilor tip
„umbrelă” şi centrelor
de resurse pentru structurile
economiei sociale;
15. Dezvoltarea serviciilor,
precum servicii de informare,
formare
profesională, consiliere etc. în
sprijinul managerilor şi
structurilor
economiei sociale
16. Campanii de promovare a

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

structurilor economiei
sociale;
4. 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

unui stil de viaţă sănătos,
prevenirea riscurilor
de îmbolnăvire,
conştientizarea necesităţii
controalelor medicale
regulate;
17. Activităţi de marketing,
precum organizarea de
târguri şi expoziţii,
realizarea cercetărilor de
piaţă
18. 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 spre profit şi
organizaţii non profit în
vederea dezvoltării
economiei sociale;
20. Schimbul de bune practici
în domeniul incluziunii sociale
şi economiei
sociale, între actori
regionali/locali, naţionali şi
transnaţionali din
domeniul economiei sociale;
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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

21. 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;
22. Dezvoltarea standardelor
de calitate a serviciilor de
integrare pe piaţa
muncii asigurate de furnizorii
de servicii sociale;
23. Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea serviciilor
comunitare care stimulează
implicarea în viaţa
comunităţii a persoanelor
excluse social;
24. Acreditarea/autorizarea
programelor de
formare/educaţie destinate
persoanelor din categoriile de
grupuri ţintă.
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

POS DRU Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane

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
unei
crearea
piețe a muncii
inclusive;

AP 6
„Promovarea
incluziunii
sociale”
DMI 6.4
„Inițiative
transnaționale
pentru o piață
inclusivă a
muncii”
Cerere de
propuneri de
proiecte
strategice

• Dezvoltarea
programelor
comune pentru
promovarea

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

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
autorizați, publici şi
privați;
• Furnizori de servicii
sociale;

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
dezvoltate pentru incluziunea
socială, inclusiv mentorat;
• Schimb
de
informații,
pregătire şi stagii de practică

VALOAREA
GRANTULUI

Minim
echivalentul
în lei a
500.000
EURO
şi
Maxim
2.500.000
EURO

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
scop patrimonial

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

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

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
transnaționale
de experiență şi
bune
practici,
pentru

• 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
Incluziune Socială;
• Universități publice
şi
private,
acreditate.

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
şomerilor,
în
special
a
şomerilor de lungă durată;
• Identificarea
bunelor
practici
şi
schimbul
de

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

Autoritatea
de
Management şi
Organismele
Intermediare;
• Dezvoltarea
studiilor
transnaționale
comparative.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

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
Organismelor
Intermediare pentru
POS DRU – valoare
fixă: 2

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

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

Mecanismul
Financiar al
Spaţiului
Economic
European
(Granturi
SEE) 20092014

PROGRAM DE
FINANŢARE

RO 01 –
Asistenţă
Tehnică şi
Fondul
Bilateral la
nivel Naţional

Apelul II –
Aprilie 2014

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

În cadrul
prezentului apel,
sunt deschise
două măsuri în
cadrul Fondului
Bilateral la Nivel
Național:
Măsura I:
Sprijin pentru
deplasări
Scopul acestor
finanțări este
acela de a sprijini
deplasările în
vederea
dezvoltării
relațiilor
bilaterale, de a
identifica și a
vizita potențialii
parteneri pentru a

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

persoane/fiecare OI
POSDRU (22
persoane);
• Personalul
membrilor
parteneriatelor
transnaţionale –
valoare minimă: 50
de persoane.
- Punctul Național de
Contact și alte instituții
naționale care joacă un
rol important în
stabilirea/implementarea
unui anumit program
inclus în
Memorandumurile de
Înțelegere;
- Operatorii de program
și partenerii de program
din cadrul programelor
finanțate prin Granturile
SEE și Norvegiene 20092014
- Promotorii de proiect și
partenerii de proiect din
cadrul proiectelor
finanțate prin Granturile
SEE și Norvegiene 20092014;

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Măsura I:
- Activități pentru dezvoltarea
de parteneriate între
entitățile din România și cele
din statele donatoare, prin
intermediul întâlnirilor de
lucru, schimbului de
cunoștințe, împărtășirii de
experiențe, în scopul
elaborării de proiecte
viitoare;
- Activități pentru
identificarea de parteneri în
scopul dezvoltării de proiecte
în parteneriat, prin
participarea la conferințe,
seminarii, ateliere de lucru.
Măsura II:
Următoarele activități se
consideră eligibile în cadrul
Măsurii II, cu condiția de a

Măsura I:
Valoarea
maximă a
finanțării:
1500
Euro/partici
pant
(neincluzând
taxa de
participare,
dacă este
cazul), maxim
2
participanți/en
titate. În
cazuri
justificate, se
va aproba
finanțarea
unui număr
mai mare de

Rata de finanțare
nerambursabilă:
100% din cheltuielile
eligibile

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

Deadline: 31
octombrie
2014, sau
până la
epuizarea
fondurilor
aferente
măsurii/ariei
prioritare
deschise

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

http://www.eea
grants.ro//lansarecerere-deaplicatii-nouape-fondulbilateralnational
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

discuta despre
posibilitățile de
colaborare în
viitor.
Măsura II: Arii
prioritare
În cadrul acestei
măsuri se
finanțează
proiecte/acțiuni,
individuale sau în
parteneriat, de
colaborare,
schimb de
experiență,
transfer de
cunoștințe și bune
practici între
beneficiari și
entități din Statele
Donatoare, alte
state beneficiare
și România.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

- Ambasadele statelor
donatoare în Romania și
ambasadele României în
statele donatoare;
- Instituții publice,
autorități publice
naționale sau
internaționale, autorități
publice locale, sau
regionale;
- Organizații
interguvernamentale;
- Agenții
guvernamentale;
- Instituții de
învățământ și institute
de cercetare;
- Organizații nonguvernamentale,
asociații, fundații,
sindicate, patronate care
activează în sfera ariilor
prioritare enunțate
anterior (pentru
Măsura II, sunt
eligibili numai
aplicanții din această
categorie care
îndeplinesc condiția de a
fi derulat această

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

avea caracter bilateral,
respectiv să fie implementate
în comun cu entități din
statele donatoare/organizații
internaționale:
- Organizarea de conferințe și
seminarii pe teme de interes
comun;
- Organizarea de evenimente
realizate în comun în cadrul
reuniunilor internaționale;
- Cooperare tehnică și schimb
de experți;
- Consolidarea capacității
administrative;
- Formarea pe termen scurt;
- Vizite de studiu;
- Elaborarea de rapoarte și
studii;
- Alte activități de interes
comun.

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

participanți/en
titate.
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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

activitate timp de cel
puțin un an fiscal
integral).

EUROPEAN
COMMISSION
DG
COMPETITION

CALL FOR
PROPOSALS
2014
TRAINING OF
NATIONAL
JUDGES IN EU
COMPETITION
LAW AND
JUDICIAL
COOPERATION
BETWEEN
NATIONAL
COMPETITON
LAW JUDGES

The objective of
this call for
proposals
is to co-finance
projects aimed at
promoting judicial
cooperation
between, and the
training for,
national judges in
the context of
enforcing
of the European
competition rules.
This includes
public and private
enforcement
of both the
Antitrust rules
and the State aid
rules.
The final aim is to
ensure the
consistent

Project must be
submitted by
authorities, public or
private organisations
duly established in
one of the eligible
countries, or an
international
organisation.
Organisations of third
countries may
participate as associate
partners but are not
permitted to submit
projects or be coapplicants (cobeneficiaries).
Organisations which are
profit-oriented must
submit applications in
partnership with public
entities or private non
-for-profit-oriented
organisations.

Projects should address
at least one of the following
areas:
a) Improvement of
knowledge, application and
interpretation of EU
competition law; Projects
should consist of training
activities in the form of
conferences, seminars,
colloquia, meetings and
symposia , as well as
shortor long term training
courseson EU competition
law. Projects under this
priority should be more
oriented on advanced
trainingsfor national
judges.
b) Support to National Judicial
Institutions on Competition
Law knowledge; Projects
submitted under this
category should be

Minimum
10.000
EURO
Maximum
400.000
EURO

Minimum 20% of
the total eligible
cost

The deadline
for submission
of applications
is: 29 august
2014
http://ec.europ
a.eu/competitio
n/calls/2014_ju
dges/call_2014
_en.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

application of
EU competition
law by national
courts.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

Bodies set up by the
European Union falling
under Article 208
of the Financial
regulation 4 shall not be
entitled to apply for a
grant but may be
associated to the
application. However,
their costs cannot be cofunded by the grant.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

organised by one or more
national judicial
institutions-in particular as
part of the initial training
period of judges and
prosecutors - with regard to
the application of EU
competition law.Projects
under this priority should
be more oriented to
generaltrainings for
national judges.
c) Improving and/or Creating
cooperation/networks;
Projects should cover
activities promoting the
cooperation and/or
networking between
national judges, in
particular between
associations active in the
field of the application of
EU competition law.
Projects may also cover the
establishment, upgrading
and/or interlinkingof
databases or web-based
tools with EU cross-border
relevance aiming to create
or strength en the
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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

cooperation and
disseminate information
among judges at national
and European level. Priority
will be given to the three
above mentioned aspects.
In case of residual funding
available the EU
Commission may decide to
award also projects focused
on the following subject:
d) Development of legal
linguistic skills of national
judges; Projects should
cover legal linguistic
training activities linked to
the specific terminology
used in the application of
competition law. Projects
should consist of specific
legal linguistic training
activities in the form of
short or long term training
courses. The main goal of
the projects should be the
overcoming of the
geographical/linguistic
barriers to the benefit of
the creation of a common
European judicial
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ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
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DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
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I

knowledge.

EUROPEAN
COMMISSION

CALL FOR
PROPOSALS

DG
EMPLOYMENT,
SOCIAL
AFFAIRS AND
INCLUSION

SOCIAL
POLICY
INNOVATIONS
SUPPORTING
REFORM IN
SOCIAL
SERVICES
VP/2014/008

There are 2 main
objectives:
1) Using social
policy innovations
for undertaking
structural reforms
in the context of
the Europe 2020
Strategy, in
particular the
Country Specific
Recommendations
received by the
Member States as
part of the
European
Semester;
2) Strengthening
partnerships
between public,
private and civil
society sector to
involve in
awareness raising
activities about

The social policy
experimentation project
has to be submitted by a
consortium of
stakeholders involved in
the process of social
policy innovation. The
lead applicant must
be a public authority
or a public body at
national, regional or
local level having a
role to play in policy
setting or delivering
social services.
Proposals must be
submitted by the legal
representative of the
lead-applicant on behalf
of all applicants.
The proposal should
include at least one coapplicant.
Co-applicants must be
public authorities at

1)One-stop-shop
approach
-Integration of information
systems to reduce
duplication, provide basis for
a holistic, personalised
approach to services delivery
and help fight fraud. - -Integration of employment
services with social
assistance services and
enaling services.
- Reducing the complexity of
accessing services by inter
alia simplifying eligibility
requirements.
- Improving coordination
among different levels of
government (central, regional
or local) to improve overall
service delivery.
- Coordinating tax and
benefits systems and looking
at the impact of various
programmes at the level of

Minimum
750.000
EURO

Maximum
2.000.000
EURO

The European Union
financial aid granted
will not exceed 80%
of the total eligible
costs of the action.
The consortium
members must
guarantee the cofinancing in cash of
the remaining 20%.
Contributions in
kind are not
accepted as cofinancing.

Deadline for
submitting the
applications
30 July 2014

http://ec.europ
a.eu/social/mai
n.jsp?catId=62
9&langId=en&c
allId=408&furt
herCalls=yes
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

the use and
benefits of social
policy innovation.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

central, regional or
local level, or bodies
governed by public
law, and/or civil
society organisations,
and/or private sector
organisations.
Including academic
structures, research
organisations or
international
organisations is strongly
encouraged.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELO
R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

the individual.
2)Personalised approach
through high quality case
handlers
- A case handler is a form of
integrated service at the level
of the individual.12 Different
types of approaches could be
taken according to the role
given to the case handler. For
instance, in a
multidisciplinary team, one
team member could act as
the case manager and ensure
the coordination between the
team members and the user.
-More integrated approaches
rely on an intensive case
management where the case
manager coordinates the
services for the user,
especially for users facing
complex and long-term
needs.
3)Innovative partnerships
-Building-up innovative
partnerships is a key element
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ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
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PRIVIND
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R

INFORMAŢII
SUPLIMENTA
RE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULU
I

in the SIP approach and is
particularly relevant in the
area of the provision of social
services. These partnerships
could include relevant private
and public entities, as well as
civil society organisations.
-Social policy innovations in
social services can take place
in public, private and civil
society sectors, but also at
the intersection of them.
Innovative partnerships can
include an increased share of
information (through
integrated databases) as a
first step, but could also
result in agreements on
shared approaches or, in a
more advanced form,
agreement on setting up a
formal governing body.
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